Nadační fond Zelený poklad
Výroční zpráva 2021

Obsah

Úvodní slovo předsedkyně správní rady
Jak pomáháme
Projekty podpořené v Základním grantovém programu
Projekty podpořené v programu Nás učí příroda
Projekty podpořené v programu Ani kapka nazmar
Hodnocení projektů
Vlastní činnost Nadačního fondu Zelený poklad
Finanční zpráva a zpráva auditora
Lidé Nadačního fondu Zelený poklad
Veřejná sbírka na podporu Luftovy zahrady

Úvodní slovo
předsedkyně správní rady

Vážení a milí příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,
Zdravím vás v letos pozvolna počínajícím jarním období, v době, kdy jsme
stejně jako příroda plni energie, nové síly a nápadů. Celý rok je před námi a je
jen na nás, nakolik všechny vize, nápady a energii obtiskneme do reality. A jak
že vypadají obtisky vizí, nápadů a společné energie za rok 2021?
Pandemie i v loňském roce výrazně ovlivnila možnosti pořádání všech akcí,
přesto však jsme mohli jako partneři stát u několika z nich. Spolek PaNaMo
za podpory NFZP rozjel projekt Moje cesta, ve kterém dal prostor žákům
a studentům, aby ukázali dospělým, jak vidí Plzeň z hlediska dopravy – kudy
se po městě pohybují, jaké prostředky k pohybu využívají. Informace z projektu
získané by měly posloužit při tvorbě Generelu veřejné dopravy a Cyklogenerelu
města Plzně.
Velkým počinem je rovněž budování nové lesní školky ve čtvrti Koterov. Třídou
lesní školky se zde rozšiřuje momentálně nedostačující kapacita klasické
mateřské školky. Tento model se po zkušenostech z česko-německé spolupráce
ukazuje jako velmi efektivní a ekonomický. A tak se jedna koterovská zarostlá
zahrada spolu s novou dřevostavbou stanou novým mikrosvětem, encyklopedií
a zdrojem inspirace pro skupinku nadšených dětí.
Dalším úspěšným projektem bylo vybudování komunitní zahrádky u volnočasového centra Skupovka na plzeňských Borech. Nevyužívaný travnatý plácek
kolem budovy, který neinspiroval, nenabízel žádnou funkci, najednou ožil
v mnoha vrstvách. Nabízí místo pro setkávání, posezení, pěstování, pracuje
s dešťovou vodou.

Rok 2021 byl rovněž předposledním rokem společného přeshraničního projektu
„Voda-Wasser“, na kterém se covidová krize bohužel podepsala asi nejvíce.
Navzdory naší prvotní rezervovanosti k online seminářům a online setkáním
jsme byli nuceni se do tohoto nového způsobu komunikace a setkávání také
ponořit. Věříme, že si účastníci navzdory formě odnesli z kvalitního obsahu
cenné a důležité informace.
Doufejme, že rok 2022 bude ve znamení návratu k opravdovým hodnotám lidského života, k návratu k živým setkáváním, k otevřenému sdílení,
ke vzájemné podpoře a upřímné spolupráci. Děkuji všem členům správní rady
a zaměstnancům Nadačního fondu za jejich nasazení a nadšení. Děkuji všem
našim dárcům, na prvním místě statutárnímu městu Plzeň, za štědrost, bez
které by nebylo možné realizovat všechno to smysluplné, co se nám v minulém
roce zdárně podařilo dovést do konce.
Děkuji vám všem za přízeň, velmi si jí ceníme.
Lucie Davídková
předsedkyně správní rady

Jak pomáháme
Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí prostřednictvím následujících grantových programů:

• Základní grantový program
• Nás učí příroda
• Ani kapka nazmar
Grantový program Ani kapka nazmar jsme poprvé vyhlásili v roce 2016. Jeho
prostřednictvím se chceme přidat k iniciativám prosazujícím změnu v hospodaření s dešťovými vodami v zastavěném území.

Jsme velmi rádi, že jsme
v roce 2021 mohli díky
podpoře našeho zřizovatele
statutárního města Plzně
a dalších dárců podpořit
9 projektů celkovou částkou
1 636 436 Kč.

Projekty podpořené
v Základním grantovém
programu

Základní grantový program je stálým 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 širokou veřejnost. V roce 2021 byly podpořeny dva projekty ve výši 400 000 Kč.
Jsme vždy velmi rádi, když se do ekologického vzdělávání zapojí nová organizace
se zkušenostmi z jiných oblastí. Tentokrát se jednalo o spolek PANAMO – mimo
jiné organizátora oblíbeného Divadelního léta pod plzeňským nebem, který
opět stejně jako v minulém roce připravil sérii zážitkových workshopů pro
žáky a studenty. Zážitkové workshopy na principu dramatické výchovy jsou
vedeny zkušenými divadelními lektorkami. V minulém roce bylo tématem
změna klimatu, nyní to byla udržitelná doprava.

V roce 2021 byly podpořeny
dva projekty celkovou
částkou 400 000 Kč.

Číslo smlouvy: 7/2021
Obdarovaný: Spolek Ametyst
Projekt: Putování za plzeňskými poklady
Částka: 200 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Číslo smlouvy: 8/2021
Obdarovaný: PANAMO
Projekt: Moje cesta
Částka: 200 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Lektoři Ametystu naváží na předchozí podpořený projekt „o plzeňských pokladech“, který vzhledem k pandemickým omezením nebylo možné se žáky a učiteli
ozkoušet. Připravili v něm metodiku pro terénní výuku, e-learning k Ostré
Hůrce, Lobezskému parku, Mikulce a Hradišti a nasadili i „kešky“, které je
zde možné hledat. Před návštěvou lokality si žáci mohou vyzkoušet e-learning,
seznámit se tím se základními principy péče a pak se vypravit ven. Cílem je
vzít žáky do přírody, kde chtějí prostřednictvím zážitku a praktické činnosti
podpořit jejich zájem o přírodu a dění v ní. Nově zpracují lokalitu Zábělá,
zrealizují s žáky terénní programy, uspořádají i dvě terénní vycházky pro veřejnost. V jedné z lokalit upořádají seminář pro pedagogy zaměřený na terénní
výuku a management lokalit. Ametyst již několik let pečuje o Ostrou Hůrku
a lokální biocentrum sv. Jakub na Prusinách. Sledují zde rostliny a živočišné
druhy, díky sečení, vysekávání a ořezávání náletových dřevin nebo spásání
zde udržují pestrá luční společenstva. Do péče o Ostrou Hůrku se pravidelně
zapojují také žáci Církevní střední odborné školy, kteří touto činností naplňují
své odborné praxe.

Série zážitkových workshopů s názvem „Moje cesta“ se zúčastnilo deset skupin
žáků a studentů ze sedmi plzeňských základních škol, celkem na 180 žáků
a studentů. Program se zabýval tématem dopravy v Plzni, účastníci hledali
na modelu města místa, která jsou pro ně důležitá, a zamýšleli se nad způsoby,
jak mezi nimi cestují. Zkušenosti s dopravou po městě zpracovali jako jedinečnou
uměleckou výpověď. Výsledky v podobě modelu „nové“ Plzně byly k vidění
na veřejné prezentaci. Kompletní zpráva byla předána i zástupcům odborných
složek města Plzně – Správě veřejného statku města Plzně a Plzeňským městským dopravním podnikům, které momentálně zpracovávají Generel veřejné
dopravy a aktualizují Generel cyklodopravy. Je třeba říci, že všichni odborníci
byly překvapení velmi sofistikovaným přemýšlením o dopravě, a především
zcela jasným preferováním udržitelné dopravy. Kompletní závěrečnou zprávu
je možné si přečíst na www.panamo.cz.

Projekty podpořené
v grantovém programu
Nás učí příroda

V roce 2011 jsme proto založili grantový program Nás učí příroda určený
plzeňským mateřským školkám. Ve školkách podporujeme nejrozličnější
environmentální aktivity. Děti se díky tomu věnují bylinkaření, pěstují obilí,
bádají, experimentují, objevují hmyz nebo tráví dny bez elektrické energie.
Naším cílem je, aby se jednalo o systematickou činnost, proto také organizujeme
ve spolupráci s německou ekologickou stanicí Lias-Grube společné česko-německé vzdělávací projekty určené především pedagogům mateřských škol

V roce 2021 bylo podpořeno
5 projektů celkovou
částkou 638 436 Kč.
Číslo smlouvy: 1/2021
Obdarovaný: Na Dvorku, z.s.
Projekt: Školka za humny
Částka: 330 000 Kč
Dárce: město Plzeň a individuální dárci
Školka na Na Dvorku funguje na návsi v Koterově již osmým rokem.
Podporujeme záměr školky rozšířit se o jednu lesní třídu. Pozemek je
v blízkosti stávající školky, bude tedy možné využít i přilehlý sad či
zahrádku určenou k pěstování zeleniny a bylinek. Vybudované zázemí
lesní školky budou využívat nejenom pro lesní školku, ale i pro odpolední
zájmové kroužky a v případě zájmu bude k využití i pro víkendové vzdělávací akce. Pro nově plánovanou lesní třídu zvolili mobilní dřevostavbu.

Číslo smlouvy: 3/2021
Obdarovaný: 31. mateřská škola Plzeň
Projekt: Zdravá zahrádka
Částka: 31 700 Kč
Dárce: město Plzeň

Číslo smlouvy: 6/2021
Obdarovaný: Dětské centrum Plzeň
Projekt: I zahrada je domov
Částka: 54 800 Kč
Dárce: město Plzeň

Ve školce vytvoří vyvýšený záhon s bylinami a pořídí si i samozavlažovací
květináče. Zřídí také kroužek Mladý zahradník určený předškolákům, kde se
děti budou učit nejenom pěstovat byliny, ale i je využívat v kosmetice, vaření
a jen tak pro radost.

Nově vybudované zázemí na zahradě bude sloužit dětem, které zde dočasně
nacházejí domov. Jednat se bude o pěstební koutek, na pozemku začnou
zachytávat dešťovou vodu, ale i kompostovat.

Číslo smlouvy: 4/2021
Obdarovaný: Chraň vědomě, o. s.
Projekt: Řeka, místo pro život
Částka: 66 500 Kč
Dárce: město Plzeň
Cílem je probudit v dětech zájem o problematiku vody v komplexním měřítku
a umožnit dětem bádání a objevování biotopu řeky v lokální podobě řek Radbuzy
a Úhlavy. S dětmi v lesní školce podnikají každodenní výpravy právě v okolí
těchto dvou řek. Zvláštností tohoto projektu je možná i úhel pohledu, neboť
krom pozorování řeky z jejího břehu plánují i pravidelné společné říční plavby,
které dětem nabídnou zcela jiný pohled na pochopení života v řece. Program
bude probíhat kontinuálně během celého roku a téma bude členěno dle ročního
a vegetačního období. Aktivní pozorovací výpravy s loďkou na řece bude možné
uskutečnit v teplejším období roku, tedy od jara do podzimu.

Číslo smlouvy: 9/2021
Obdarovaný: Lesní mateřská škola Větvička
Projekt: Učení venku s Větvičkou – pěstujeme,
vaříme a zbytky přírodě vrátíme
Částka: 155 436 Kč
Dárce: město Plzeň
Lesní mateřská škola je tradičním žadatelem v Nadačním fondu Zelený poklad,
byla založena v roce 2012. Už od začátku provozu se snaží o udržitelný provoz,
funkční školkovou zahradu a vaření s dětmi. Školka je otevřená nejen pro
docházející děti a jejich rodiny, ale i širší veřejnost včetně té odborné. Působí
jako vzdělávací a osvětová organizace pro další zájemce, především pro nově
vznikající lesní školky. Vždy se jedná o inovativní projekty, tentokrát jde
o vytvoření zázemí pro vaření s dětmi venku za dodržení oficiální hygienické
praxe. Součástí projektu je i podpora vybudování nových toalet, které budou
opět odpovídat hygienickým standardům a umožní budoucí fungování lesní
školky. Součástí je i pěstování na vyvýšených záhonech a ekologická výchova
s tím spojená v podmínkách lesa.

Projekty podpořené
v grantové výzvě
Ani kapka nazmar

Dešťovou vodu může chytat každý, to je motorem naší grantové výzvy Ani kapka
nazmar. Šestým rokem se tak mohly hlásit plzeňské školy, školky a spolky,
které chtějí začít lépe hospodařit s dešťovou vodou. 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 jež budou
propojeny se vzdělávací aktivitou. V roce 2019 byla poprvé podpora navýšena
až na 300 000 Kč, vzhledem k technické náročnosti potřebných opatření se ale
i to ukazuje jako minimální částka.
Při krátkém ohlédnutí do minulosti zjistíme, že od roku 2016, kdy byla výzva
Ani kapka nazmar spuštěna, bylo podpořeno 21 projektů celkovou částkou
3 347 791 Kč. V minulém roce se správní rada rozhodla opět akcelerovat zájem
ze stran plzeňských škol a školek způsobený celosvětovou pandemií a podpořila
sdružení ENVIC v maximální možné míře s projektem Statický průzkum pro
zelené střechy.

V roce 2021 byly podpořeny
2 projekty celkovou
částkou 598 000 Kč.

Číslo smlouvy: 5/2021
Obdarovaný: ENVIC,o.s.
Projekt: Statický průzkum pro zelené střechy
Částka: 300 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Hodnocení projektů

Díky projektu bude nabízen servis plzeňským mateřským a základním školám,
které mají zájem o zbudování zelené střechy na budově. Školám bude poskytnuta konzultace a u vytipovaných zájemců bude proveden i statický posudek.
Ve výsledku povede projekt k vyšší osvětě u škol a také ke zrychlení a zjednodušení procesu přípravy zelených střech.

Číslo smlouvy: 2/2021
Obdarovaný: Plzeňská krajská rada dětí a mládeže, z. s.
Projekt: Skupovka ve vzduchu
Částka: 298 000 Kč
Dárce: město Plzeň
Organizace sídlí s dalšími pěti neziskovými subjekty v budově Centra volného
času Skupovka uvnitř sídliště Bory. Od roku 2020 je součástí výpůjčky od Statutárního města Plzeň i část pozemku se sousední budovou. Nyní se rozhodli
pozemek renovovat a přizpůsobit potřebám dětských skupin i veřejnosti. Organizovat zde budou komunitní pěstování, byla zde osazena nová zeleň a začali
také hospodařit s dešťovými vodami.
Každý z podpořených projektů je pravidelně kontrolován 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 Nadačního fondu Zelený poklad. V minulém
roce byly každopádně kontroly pozastaveny vzhledem k proti pandemickým
opatřením. Z projektů podpořených v roce 2021, jsme zkontrolovali projekt
8/2021. Další kontroly na místě budou probíhat v roce 2022, kdy proběhne také
převážná část aktivit. Také budeme i nadále pokračovat s hodnocením projektů
podpořených v roce 2020.

Vlastní činnost
Nadačního fondu
Zelený poklad

Voda – Wasser 2020
„Je třeba se přizpůsobovat současným výkyvům v dešťových srážkách (přívalové
deště nebo sucho) a upustit od náhledu, že se všechno rychle musí odvést do kanálu.
Musíme si naopak uvědomit, že dešťová voda je cennou surovinou, kterou se
musíme naučit zachytávat a dále využívat,“ vysvětluje člen správní rady Nadačního fondu Zelený poklad a iniciátor grantové grantové výzvy Ani kapka nazmar
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Společně s Ekologickou stanicí Lias-Grube jsme v roce 2019 připravili grantovou žádost do Programu přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika –
Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a s velkou radostí jsme se dozvěděli, že
naše žádost s tématem vody byla podpořena. V období 2020–2022 jsme tak
dostali možnost zorganizovat následující aktivity:
•
•
•
•
•

tři exkurze do Německa za dobrou praxí
v hospodaření s dešťovými vodami;
čtyři vzdělávací programy a letní školu především
pro pedagogy z mateřských škol;
hospitace pro pedagogy z mateřských škol do předškolních
zařízení, kde hospodaří s dešťovkou nebo o vodě vzdělávají;
přednáškový cyklus
závěrečnou konferenci.

Spolupracovat budeme i s regionem Dolní Franky, jedná se o oblast v tzv. srážkovém
stínu, nejsušší oblast Bavorska. Vzhledem k problematickému podloží mají Dolní
Franky málo podzemní vody, a navíc ve špatné kvalitě, v regionu je i málo tekoucích
vod. Proto se již v roce 1997 zdejší vláda rozhodla vytvořit síť opatření, jak tuto
situaci řešit. Od roku 2001 zde funguje ucelený program zaměřený na tyto cílové
skupiny: zemědělci, mateřské a základní školy, podnikatelé. V našem projektu se
zaměříme především na spolupráci s dolnofranskými Wasserkitas, tzv. vodními
školkami. V roce 2021 bohužel byla stále v běhu proti pandemická opatření a jako
všichni jsme se i my přesunuli na internet, kde probíhal vzdělávací cyklus. Povedlo
se nám uspořádat vzdělávací exkurzi pro pedagogy do Norimberka.

Víkend otevřených zahrad v Plzni a v blízkém okolí
Druhý červnový víkend se pravidelně – v Plzni to bylo již podesáté – otevírají
běžně nepřístupné nebo málo známé zahrady. Ročník 2021 byl poznamenán
pandemickou situací, proto se otevřelo zahrad méně.
Pro návštěvníky je stále velmi lákavá klášterní zahrada na Jiráskově náměstí.
Masarykova základní škola zde společně s partnery připravila opět velmi nabitý
program. Dále mohli zájemci zavítat třeba na poetickou prohlídku Luftovy
zahrady nebo se procházet mezi nespočtem borovic v arboretu Sofronka. Nově
se v programu objevila i vodní zahrada pod hrází Velkého Boleveckého rybníka
nebo hřbitov Všech Svatých na Roudné. Inspirativní prohlídky nabízejí i školní
a školkové zahrady v přírodním stylu, případně zahrady permakulturní. Jsme
velmi rádi, že se programu účastní právě zahrady škol a školek, které jsme v minulosti podpořili. My jsme již poosmé přispěli propagací, na podporu Luftovy
zahrady organizujeme veřejnou sbírku, k níž se návštěvníci mohou připojit.
Více najdete na www.vikendotevrenychzahrad.cz

Finanční zpráva
a zpráva auditora

ROZVAHA (v Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek cekem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek
Náklady příštích období

1. 1. 2021
2 772 467
0
2 772 467
0
601 136
2 170 890
441

31. 12. 2021
3 144 999
0
3 144 999
0
730 636
2 414 363
0

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

2 772 467
2 772 467
0
2 468 321
-2 157
105 101
201 202
201 202
0

3 144 999
3 144 999
0
2 913 499
88 789
-56 679
199 390
199 390
0

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena především peněžními prostředky na běžném
účtu. Pasiva nadačního fondu jsou tvořena zejména 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,
nejsou součástí obratů výkazu zisků a ztrát. Nadační příspěvky jsou poskytovány
na základě oboustranného podpisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Většina plateb nadačních příspěvků je prováděna ve dvou 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. 2021 CELKEM
Z toho:
Stabilizační fond*
Určeno na správu nadačního fondu
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
Určeno k rozdělení nebo na vlastní činnost nadačního fondu

2 468 321
1 400 000
152 240
310 918
605 163

* 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 2021
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město
Sbírka VVŽÚ/8476/16
Ostatní dary
Část výsledku hospodaření roku 2020 ve výši daňové úlevy
PLZEŇ, statutární město

VYPLACENO Z FONDŮ BĚHEM ROKU 2021
Nadační příspěvky schválené v minulých letech
Nadační příspěvky schválené v roce 2021
Náklady na správu a vlastní činnost nadačního fondu
STAV FONDů K 31. 12. 2021 celkem
Z toho:
Stabilizační fond
Určeno na správu nadačního fondu
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
Určeno k rozdělení nebo na vlastní činnost nadačního fondu

2 045 653
1 600 000
27 434
4 064
14 155
400 000

1 600 475
111 660
1 225 500
263 315
2 913 499
1 400 000
234 430
445 148
833 921

VÝKAZ ZISKU
A ZTRÁTY (v Kč)

CELKEM

SPRÁVA

ČINNOST

NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady

934 030
24 027
270 246
582 099
57 658

175 007
0
119 224
0
55 783

759 023
24 027
151 002
582 099
1 875

VÝNOSY CELKEM
Tržby za vlastní výkony
Změna stavu zásob
Ostatní výnosy (včetně zúčtování fondů)
Přijaté příspěvky
Přijaté dotace

877 351
0
0
264 263
0
613 088

118 758
0
0
118 758
0
0

758 593
0
0
145 505
0
613 088

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

-56 679

-56 249

-430

Vykázaná ztráta souvisí se směnou dotačních prostředků přijatých v cizí měně.
Audit účetní uzávěrky provedl dne 10. 03. 2022 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. 2021 a nákladů,
výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 v souladu s českými
účetními předpisy.
•
•
•
•

V rámci vlastní činnosti fond realizoval zakázky/projekty:
Voda-Wasser 2020 (podpořeno Programem přeshraniční spolupráce
Česká republika-Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020),
Víkend otevřených zahrad 2021,
Fundraising a PR nadačního fondu.

Lidé Nadačního fondu
Zelený Poklad

Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Lucie Davídková (předsedkyně správní rady)
RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Mgr. Milan Podpera, Ph.D.
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
Stanislav Nedvěd (předseda dozorčí rady)
Ludvík Jírovec
Miroslav Zýka
Petra Krákorová
Mgr. Lukáš Hegner
MUDr. Ing. Veronika Jilichová Nová
Administrace a rozvoj Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Pelclová
Šárka Fremrová
Ing. Jindřiška Šilhánková (externí účetní)

Veřejná sbírka na podporu
Luftovy zahrady stále běží.
I nadále je možné přispívat
na účet 107-5000740247/0100.
Veškeré získané finanční
prostředky budou využity
ve prospěch Luftovy zahrady.
Děkujeme!

Upozorňujeme, že orientace ve výroční zprávě může
být komplikovaná pro osoby trpící deuteranomálií.

Texty: Tereza Pelcová a Lucie Davídková / Grafická úprava: Bušek+Dienstbier

V Nadačním fondu Zelený poklad
jsme již dvacet sedm 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

Děkujeme!

