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Milí příznivci a přátelé
nadačního fondu Zelený poklad.

Novinkou v naší činnosti je grantový program Nás učí příroda. Jeho
cílem je napomáhat realizaci projektů systematické environmentální
výchovy dětí předškolního věku. Zejména chceme podpořit projekty,
v nichž se rozvine mezigenerační spolupráce.
Co nás čeká v roce 2013? Samozřejmě další hledání donorů a nových
možností spolupráce. Významnou novinku, která bude realizovaná
v jarním období roku 2013, představuje Víkend otevřených zahrad,
který chystáme ve spolupráci se Správou veřejného statku města
Plzně a dalšími subjekty a kde chceme prezentovat úspěšné projekty
Zelených školních zahrad.
Rozvinout chceme i spolupráci se společností Plzeň 2015, zejména
v oblasti projektů týkajících se veřejného prostoru.
Na závěr mi dovolte poděkovat ostatním členům správní rady za neúnavnou dobrovolnou práci pro Nadační fond Zelený poklad. Věřím,
že v roce 2013 se zúročí v realizaci dobrých projektů.

Jsem rád, že vás mohu opět oslovit tímto úvodním textem výroční
zprávy za rok 2012. Těší mne, že vám opět můžeme dokázat, že Nadační fond je stále funkčním a úspěšným subjektem, podporujícím
různorodé projekty a občanské aktivity v oblasti životního prostředí.
Stěžovat si na dopady ekonomického poklesu by mohlo působit
jako klišé. Důležité je, že i ve společenském prostředí, které nepůsobí nijak optimisticky, přichází lidé s nápady, jak drobnými věcmi
zkvalitňovat občanům Plzně a Plzeňského kraje život a že máme
díky sponzorům stále prostředky, kterými jsme mohli jejich nápady
podpořit. Velký dík na tomto místě patří našemu dlouholetému
hlavnímu donátorovi, statutárnímu městu Plzni.
Nosným tématem setkání správní rady Nadačního fondu v loňském
roce bylo získávání prostředků z dalších zdrojů na podporu ekologických projektů a nápadů. Slibný začátek měla veřejná sbírka,
kterou jsme uspořádali díky skautskému středisku Střela. Prodejem
vánočního zboží z produkce občanských sdružení jsme získali 32 tisíc, které byly předány Mateřské škole pro zrakově postižené a děti
s vadami řeči na realizaci jejich zahrady.
Druhým rokem pokračovala spolupráce s Krajským úřadem Plzeňského kraje, díky níž jsme podpořili i dva projekty ekologických
školních zahrad na území města Plzně, již zmíněnou MŠ pro zrakově postižené a děti s vadami řeči a obnovu ovocného sadu u SPŠD
v Křimicích.

Milan Svoboda
předseda správní rady
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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, ale
i široké veřejnosti.
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O Nadačním fondu Zelený poklad
Nadační fond Zelený poklad vznikl v roce 1999 jako nástupce Nadace životního prostředí města Plzně – Zelený poklad, jeho zřizovatelem je město Plzeň.
Město Plzeň je největším dárcem Nadačního fondu, každoročně
na projekty věnuje jeden milion korun českých, v letech 2006 až
2008 se podpora zvýšila na dva miliony. Tyto finanční prostředky
jsou investovány do projektů zlepšujících životní prostředí na území
města Plzně.
Od doby svého vzniku v roce 1996 NF podpořil formou nadačních
příspěvků ve výši přes patnáct milionů korun už 222 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších institucí.

Programy Nadačního fondu
Zelený poklad
V roce 2012 bylo podpořeno 9 projektů celkovou částkou 744 082 Kč.
Nadační fond Zelený poklad podporuje ochranu životního prostředí
prostřednictvím těchto grantových programů:
—				Základní grantový program
—				Nás učí příroda
—				Zelené školní zahrady
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—
Číslo smlouvy: 8/2012
Obdarovaný: 		 Občanské sdružení Ametyst
Projekt: 						Putování městskou přírodou
Částka: 						199 400 Kč
Dárce: 							Město Plzeň

Podpořené projekty
v Základním grantovém programu
Základní grantový program podporuje projekty, které zlepšují životní
prostředí na území města Plzně. Všechny schválené dotace směřují jak
na přímé realizace, tak i na projekty ekologické výchovy. Podporovány
jsou uskutečnitelné projekty se širokým dopadem na bezprostřední
okolí. V roce 2012 byly podpořeny tři projekty v celkové výši 392 400 Kč.

Už nemusíte objevovat vzdálené krásy přírody, stačí zůstat v Plzni.
Městská příroda je tématem ekologické výchovy určené nejen
základním a středním školám, ale i široké veřejnosti. Plánují se
exkurze pro veřejnost, exkurze pro pedagogy, výukové programy
a zhotovení podkladových materiálů k volnému stažení pro všechny.

—
Číslo smlouvy: 9/2012
Obdarovaný: 		 ENVIC, občanské sdružení
Projekt: 						Plzeň ekozahradničí
Částka: 						135 500 Kč
Dárce: 							Město Plzeň
Sdružení ENVIC se rozhodlo přispět k obrodě tradic českého zahrádkářství. Na vlnách celosvětového zahrádkářského hnutí chce pomoci
široké veřejnosti zahradničit v městských podmínkách. Pro všechny,
kteří si chtějí vypěstovat vlastní ovoce a zeleninu bez chemie a neví
si rady, připravilo sdružení velký počet akcí. Od dubna do srpna
mohou zájemci zavítat každou středu od 15 do 17 hod do bezplatné
poradny ENVIC na adrese Prešovská 8. Chytré nápady, jak zahradničit bez pozemku nabídne také přednáška o pěstování zeleniny
a bylinek, která se uskuteční v rámci Plzeňských farmářských trhů
v sobotu 11. května. Dále je připravován zahradnický festival a soutěž pro všechny, kteří zahradničí za oknem nebo na balkoně.
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—
Číslo smlouvy: 6/2012
Obdarovaný: 		 Jsme částí Země, o.s.
Projekt: 					 Přírodní krásy Plzeňska – fotografická soutěž
											3. ročník – tematická fotografická soutěž a výstava
											pro děti a mládež do 15 let
Částka: 						57 500 Kč
Dárce: 							Město Plzeň
Jedná se o již třetí ročník fotografické soutěže pro děti a mládež od
6 do 15 let s tématem přírody v Plzni a okolí. Slavnostní zahájení výstavy se tradičně koná v Galerii Bílé nároží. V červnu bude možnost
výběr z vystavených fotografických prací zhlédnout v plzeňské ZOO.
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Podpořené projekty
v grantovém programu Nás učí příroda

—
Číslo smlouvy: 2/2012
Obdarovaný: 		 5. MŠ Plzeň
Projekt: 						Bylinky do naší školní kuchyňky
Částka: 						25 270 Kč
Dárce: 							Město Plzeň

Nás učí příroda je program, který podporuje projekty systematické
ekologické výchovy u předškolních dětí, čímž se snaží zaplnit „bílé
místo“ v environmentálním vzdělávání. Pro budoucí vztah k přírodě
je totiž klíčovým období mezi 3 až 6 lety života.

Bylinky se v této školce staly celoročním tématem. Školní zahrada
bude obohacena o bylinný kmen, každá třída bude pěstovat vlastní
zeleninu a byliny. Společně s prarodiči osází jahodníky i záhon
ve tvaru dortu.
Děti se o bylinky budou starat a využívat je v kuchyni společně
s paní kuchařkou při přípravě pokrmů. S rodiči a prarodiči vyzkouší
bylinkové čaje a budou vyrábět polštářky se sušenými bylinkami.
V plánu je rovněž vytvořit herbář, který bude všem k dispozici jako
výukový materiál. Nově se budou děti věnovat i pozorování počasí,
součástí zahrady se stane meteostanice s venkovním teploměrem
a srážkoměrem.

V roce 2012 jsme otevřeli program poprvé a podpořili jsme pět předškolních zařízení. Celkové vynaložené náklady činily 351 682 Kč.
—
Číslo smlouvy: 1/2012
Obdarovaný: 		 Základní a mateřská škola pro zrakově postižené
											a děti s vadami řeči
Projekt: 						Ferda mravenec a jeho kamarádi v hmyzáriu
Částka: 						38 650 Kč
Dárce: 							Město Plzeň
Učitelky společně s rodiči a dětmi vybudovaly na zahradě „hmyzárium“. Stavba je to poměrně velkolepá. Její rozměry byly přizpůsobeny postižení dětí tak, aby měly dostatek prostoru při pozorování
hmyzu (u dětí je postižena hrubá a jemná motorika, rovnováha).
Děti pomáhaly s umístěním různého materiálu a na jaře mohou
začít život hmyzu sledovat. Na hmyz je zaměřený i jejich celoroční
vzdělávací program environmentální výchovy.
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—
Číslo smlouvy: 3/2012
Obdarovaný: 		 Občanské sdružení KoŠ
Projekt: 						Dětská lesní školka Větvička
Částka: 						96 000 Kč
Dárce: 							Město Plzeň
Založení lesní školky Větvička je podle slov její zakladatelky
MgA. Veroniky Formánkové nejen reakcí na zoufalý nedostatek
volných míst v plzeňských mateřských školách, ale hlavně reflektuje
potřebu rodičů umožnit svým dětem pravidelný a kvalitní kontakt
s přírodou.
Projekt je připravován ve spolupráci se Správou veřejného statku
města Plzně. Školka bude využívat především prostory arboreta
Sofronka v Plzni – Bolevci. Finance jsou opět určené na celoroční
program, vzdělávání ekopedagogů a nákup pomůcek.
—
Číslo smlouvy: 4/2012
Obdarovaný: 		 55. MŠ Plzeň
Projekt: 						Trnkova kouzelná zahrada
Částka: 						46 890 Kč
Dárce: 							Město Plzeň
Tato školka se rozhodla pro originální třídní vzdělávací program,
jenž vychází z příběhu „Hmyzí polepšovna“. V jeho rámci bude
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na zahradě školky zřízena bylinková zahrádka, česká květnice
a kameniště, které vytvoří dobré útočiště pro hmyz. Učitelky budou
vzdělávací program připravovat pod vedením experta entomologa.
—
Číslo smlouvy: 5/2012
Obdarovaný: 		 Soukromá mateřská škola Plzeň- Božkov
Projekt: 						Od semínka ke chlebu
Částka: 						45 800 Kč
Dárce: 							Město Plzeň
Ve školce zřídí políčko, vysejí obilí a naučí děti se o něj starat. V létě
je čeká sklízení a mlácení vlastnoručně vyrobenými cepy. Děti pak
budou mít možnost samy mlít mouku na ručních mlýncích, které
budou trvale umístěny ve třídách. Každý týden pak budou péct
chléb ze své vlastní mouky. Pomáhat jim při tom budou pravidelně
rodiče i prarodiče.
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—
Číslo smlouvy: 7/2012
Obdarovaný: 		 Společnost TADY a TEĎ, o.p.s.
Projekt: 						Ekologická výchova sociálně vyloučených dětí
Částka: 						99 072 Kč
Dárce: 							Město Plzeň

Grantový program Zelené školní zahrady
Grantový program je zaměřen na zakládání, výstavbu a rozvoj ekologických školních zahrad. Ekologické školní zahrady vytvářejí kladný
vztah dětí k přírodě, podporují moderní trendy výchovy a zdravý
životní styl.
Nadační fond Zelený poklad spolupracuje na programu s Krajským
úřadem Plzeňského kraje, který školní zahrady finančně podporuje.
Pomáháme s výběrem, metodicky vedeme a konzultuje podpořené
projekty.
V roce 2012 jsme konzultovali šest projektů, mimo jiné ekologickou
školní zahradu Základní a mateřské školy pro zrakově postižené
a děti s vadami řeči a obnovu školního sadu u Střední průmyslové
školy dopravní v Plzni Křimicích.

Cílem projektu je do standardního programu předškolky, který výše
uvedená organizace realizuje přímo v sociálně vyloučené lokalitě
Plachého 42, zařadit témata ekologické výchovy, organizovat pravidelné exkurze a zahradničit. Opět se jedná o celoroční a systematický program zaměřený na změny v přírodě podle ročních období.
Díky těmto aktivitám chtějí dětem otevřít nové možnosti trávení
volného času a předat jim i jiné vzorce chování.
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Hodnocení projektů
Všechny podpořené projekty jsou pravidelně kontrolovány a monitorovány,
každý prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv včetně zprávy
finanční. Projekty se vyhodnocují přímo v místě realizace. V roce 2012 byly
hodnoceny tyto projekty: 3/2011, 7/2011, 10/2011, 11/2011, 12/2011, 13/2011
a projekt 1/2012.
Ostatní projekty podpořené v roce 2012 budou hodnoceny v roce 2013,
kdy proběhne i převážná část jejich realizace.
Bližší informace k hodnocení jsou k dispozici v kontaktním místě
NF Zelený poklad.
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Finanční zpráva
ROZVAHA (v Kč)

1. 1. 2012

31. 12. 2012

0

0

AKTIVA

2 124 341

Krátkodobý majetek celkem

2 127 341

2 129 292

Běžný bankovní účet

2 116 219

2 071 135

1 560

32 007

PASIVA

2 127 341

2 129 292

Fondy

2 078 990

2 063 954

Dlouhodobý majetek cekem
Nedokončená výroba

Termínovaný bankovní účet
Ostatní pohledávky

Vlastní zdroje celkem
Výsledek hospodaření minulých let

9 562
0

2 094 733
1 177

Výsledek hospodaření roku 2012

14 566

Závazky z obchodního styku

23 400

Cizí zdroje celkem
Ostatní závazky

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 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.

2 129 292

26 150
0

2 065 433
1 177
302

32 608

63 859

9 208

1 984

61 875
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HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)

STAV FONDů K 1. 1. 2012 celkem
Z toho:

2 078 990

Zdroje k rozdělení získané v minulých letech

Zdroje na správu a činnost získané v minulých letech
Stabilizační fond**

POUŽITÍ FONDů BĚHEM ROKU 2012

Nadační příspěvky schválené v minulých letech
Nadační příspěvky schválené v roce 2012

616 074

Náklady na správu a činnost nadačního fondu

62 916

1 400 000

Z toho k rozdělení

PLZEŇ, statutární město
Sbírka UMO3/43636/12
Ostatní dary

Určeno k rozdělení v roce 2013

81 723

350 067
232 164

5 000

14 566

PLZEŇ, statutární město na správu

93 000

*** výsledek hospodaření 2011, o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou
v roce 2012.

1 400 000

32 007

Výsledek hospodaření roku 2011***
Z toho na správu nadačního fondu

Stabilizační fond

Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou
837 000

74 193

2 063 954

Určeno na správu a činnost nadačního fondu

ZDROJE INKASOVANÉ DO FONDů BĚHEM ROKU 2012

573 000

STAV FONDů K 31. 12. 2012 celkem
Z toho:

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

349 416
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč)

celkem

správa
nadačních
příspěvků

činnost
fondu

A. NÁKLADY CELKEM

124 793

74 193

50 600

3 500

0

3 500

12 875

12 875

17 530

17 530

I. Spotřebované nákupy celkem

II. Služby

Realizace vzdělávacích seminářů

0

Poradenské služby

24 150

Administrace, fundraising

55 200

0

0

0

24 150

38 000

17 200

493

0

114 491

69 641

44 850

100

100

0

Bankovní poplatky

2 952

2 952

0

Ostatní náklady celkem

4 452

4 452

0

Účetní služby, audit
Propagace, web
Poštovné

Ostatní služby
Služby celkem

III. Osobní náklady celkem

IV. Daně a poplatky celkem
V. Ostatní náklady
Členské příspěvky

493

743

5 750

1 500

743
0

1500

0

0

0

5 750

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč)

celkem

správa
nadačních
příspěvků

činnost
fondu

B. VÝNOSY CELKEM

125 095

74 193

50 902

16 588

0

16 588

Tržby za činnost

Změna stavu zásob nedok. výroby
Úroky z běžného účtu
Přijaté dary a dotace

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

34 000
314

0

0

74 193

74 193

302

0

34 000
314

0

302

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 a činnost nadačního fondu ve výši 74 193 Kč jsou hrazeny
z darů a dotací. Výši daru nebo dotace určené k úhradě nákladů na správu
nadačního fondu určuje její poskytovatel.

0
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Lidé Nadačního fondu Zelený poklad
Správní rada Nadačního fondu Zelený poklad
RNDr. Milan Svoboda (předseda správní rady)
RNDr. Jindřich Duras, PhD.
Ing. Lucie Nižaradzeová
Ing. Zdeněk Kovařík
Pavla Dusíková Jindrová, MSc.
Petr Risler

Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Petr Baloun (předseda dozorčí rady)
Irena Rottová
Jiří Kuthan
MUDr. Oldřich Sojka
Doc. Ing. František Zvoneček, PhD.
Jaroslav Kojzar

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

Program CEE Trust „Podpora regionálních nadací a nadačních fondů
Za dar 5000 Kč děkujeme advokátce Mgr. Monice Preslové.
Skautskému středisku Střela Plzeň za organizaci předvánoční sbírky
Skauti dětem, jejíž výtěžek 32 007 Kč byl Nadačním fondem Zelený
poklad zdvojnásoben a věnován na obnovu zahrady v mateřské
škole pro zrakově postižené a děti s vadami řeči.
Za poskytování bezplatných právních služeb děkujeme
Mgr. Petru Pelclovi.
Za dar v podobě PF děkujeme MgA. Radce Folprechtové
V neposlední řadě děkujeme všem, kdo usilují o zlepšování
životního prostředí v Plzni a stále to ještě nevzdali.
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Nadační fond Zelený poklad
nám. Republiky 1
301 00 Plzeň
Administrace:
CpKP Západní Čechy
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: 377 329 558
info@zelenypoklad.org
Výroční zprávu připravila:
Tereza Pelclová
Grafická úprava a sazba:
Jan Dienstbier
Jazyková korektura:
Tomáš Svoboda
Fotografie ve výroční zprávě: archív
Nadačního fondu Zelený poklad,
Jan Dienstbier, Andrea Tláskalová,
o. s. ENVIC.
Na úvodní stranu byla použita
fotografie z ekologické školní zahrady
u 5. mateřské školy v Plzni
(podpořena po etapách v letech
2009 až 2012).
www.zelenypoklad.org

Podpořte Nadační fond
Zelený poklad a projekty
ochrany životního prostředí
darem přes on–line platební
bránu na našich stránkách
www.zelenypoklad.org
nebo převodem z účtu,
č.ú.: 4821630227/0100.
Srdečně Vám
děkujeme!

