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Vážení příznivci Nadačního fondu Zelený poklad, 

v roce 2016, kdy vám předkládáme výroční zprávu, slavíme dvacet let 
od založení Nadačního fondu Zelený poklad. Velmi si vážíme toho, že dva 
ze členů správní rady - Milan Svoboda a Jindřich Duras jsou s námi od úpl-
ného začátku a nejenže v dobrovolné práci nekončí, ale dá se říci, že na-
opak „přitvrzují“. Naposledy se jedná o iniciativu Jindřicha Durase, aby se 
Nadační fond Zelený poklad systematicky podílel na řešení problematiky 
hospodaření s dešťovou vodou na území města. Momentálně tedy přizpů-
sobujeme tomuto tématu Základní grantový program a chceme již od pod-
zimu podporovat malé projekty, které dokáží zadržovat vodu a předcházet 
tím změnám klimatu v Plzni. 

Za dobu pěti let, kterou působím v Zeleném pokladu, si myslím, že 
jedním z našich hlavních rysů je podporovat ještě neetablovaná témata 
a projekty. Jsem ráda, že v tom máme tzv. „dobrý nos“, který je založený 
na profesionalitě a odbornosti v různých oblastech životního prostředí ko-
legů ze správní rady. 

Uvedu dva příklady za všechny. V roce 2010 jsme poprvé podpoři-
li občanské sdružení ENVIC s rozjezdem farmářských trhů. A nyní asi není 
Plzeňana, který farmářské trhy nezná. Stejně tak jsme poprvé oslovi-
li Masarykovu základní školu a sdružení Paradisus, aby se v Plzni zapo-
jili do Víkendu otevřených zahrad v roce 2013 a podpořili jsme nemalou 

částkou permakulturní a bylinnou zahradu v „školní“ části klášterní zahra-
dy. Nyní máme radost, že aktivity v klášterní zahradě se staly částí širšího 
celku obnovy Jiráskova náměstí. 

Naše dvacetileté působení jsme se rozhodli slavit po celý rok 2016 
především sérií podpořených počinů, u kterých jsme přesvědčeni o vý-
znamných budoucích dopadech. Akce byly zahájeny již začátkem roku, 
v únoru proběhla výstava „Město s dobrou adresou“ spojená s besedami 
se středoškoláky o udržitelných formách dopravy, v květnu proběhne in-
tenzivní kampaň „Do práce na kole“, v červnu zavítá poprvé do Plzně fes-
tival environmentálně zaměřených filmů „Ozvěny Ekofestu“. Také oslovu-
jeme dříve námi podpořené zahrady škol a školek, aby se druhý červno-
vý víkend zapojily do akce „Víkend otevřených zahrad“. Těšte se na září, 
chystáme souhrnnou výstavu před Studijní a vědeckou knihovnou o dva-
cetileté činnosti Zeleného pokladu.

A na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomáhají naplňovat 
naše poslání již dvacet let - členům správní rady za neuvěřitelné množství 
dobrovolné práce, statutárnímu městu Plzni za hlavní finanční podporu, 
všem individuálním a firemním dárcům, příznivcům a dobrovolníkům. 

Lucie Davídková, členka správní rady  
Nadačního fondu Zelený poklad
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Dvacet let  
Nadačního fondu  
Zelený poklad  
v číslech

 

Nadační fond Zelený 
poklad působí v Plzni 
od roku 1996.

 

Za dobu fungování 
Nadačního fondu Zelený 
poklad jsme podpořili 
252 projektů v celkové 
výši 18 658 169 Kč.

 

V roce 2000 se správní rada 
a management Nadačního 
fondu Zelený poklad aktivně 
podíleli na zpracování Koncepce 
životního prostředí města Plzně. 
Naplňování této koncepce bylo 
jedním ze základních cílu fondu.

 

V roce 2005 se stal Nadační fond Zelený poklad 
jedním ze tří vítězných nadačních fondů (z původních 
20 přihlášených) v programu „CEE Trust Podpora 
reginálních nadací a nadačních fondů“ a získal 
1,4 mil. Kč do stabilizačního jmění. Tyto finanční 
prostředky nejsou určeny na přerozdělení, nadační 
fond může používat pouze úroky. Zároveň ale slouží jako 
určitá jistina pro budoucí existenci a rozvoj nadačního 
fondu. Vítězství v tomto programu je důležitým 
prokázáním důvěryhodnosti nadačního fondu.

 

Město Plzeň je nejen 
zřizovatelem, ale také 
největší dárcem nadačního 
fondu. V letech 2006 až 2008 
se podpora města zvýšila 
na dva miliony korun českých. 

 

V roce 2013 jsme se poprvé 
spolupodíleli na Víkendu 
otevřených zahrad. 
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Programy Nadačního 
fondu Zelený poklad

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

— Základní grantový program
— Nás učí příroda

V roce 2015 bylo podpořeno 
13 projektů celkovou 
částkou 771 112 Kč.

Projekty podpořené  
v Základním grantovém  
programu
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Základní grantový program je klíčovým programem Nadačního fondu 
Zelený poklad. Díky němu 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 2015 bylo podpořeno 
sedm projektů v celkové 
výši 456 664 Kč. 

Naší snahou je pomáhat rozvíjet podporované projekty dlouhodobě, 
proto jsme již popáté podpořili sdružení aktivních fotografů Jsme částí 
Země, kteří s dětmi fotografují přírodní krásy Plzeňska. Zároveň ale velmi 
rádi pomáháme zcela novým aktivitám, proto jsme podpořili Plzeňské 
ozvěny Ekofilmu. Jedná se o reprezentativní přehlídku environmentálně 
zaměřených filmů.

Číslo smlouvy: 5/2015 a 13/2015*
Obdarovaný: TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
Projekt: Městská mezigenerační zahrada v TOTEMu
Částka: 76 860 Kč
Dárce: Město Plzeň 

„Vybudujeme na terase mezigeneračního centra TOTEM – RDC městskou 
zahradu, o kterou se budou společně starat děti ze 7. MŠ Kralovická a dob-
rovolníci (převážně) senioři z našeho komunitního centra. Obě skupiny se 
budou na zahradě každý týden společně potkávat a prostřednictvím za-
hrady rozvíjet mezigenerační vazby. Senioři získají místo, kde mohou vy-
užít své životní zkušenosti a předávat je malým dětem prostřednictvím 
společné práce na zahradě. Děti i zapojení senioři získají možnost vypěs-
tovat si vlastní výpěstky a ty dále zužitkovat.“ Tak popisuje podpořené 
projekty Petra Bláhová.

 *Projekt byl podpořen v jarní a podzimní výzvě Základního grantového 
programu, v první výzvě obdržel 55 000 Kč a ve druhé výzvě se jednalo 
o 21 860 Kč. 

Číslo smlouvy: 6/2015
Obdarovaný: Jsme částí Země
Projekt: Vody, řeky, potoky Plzeňského kraje –  
tématická soutěž a výstava pro děti a mládež 
Částka: 85 500 Kč
Dárce: Město Plzeň 

V roce 2016 jsme podpořili již popáté tento netradiční, ale úspěšný kon-
cept environmentálního vzdělávání dětí a mládeže založení na propojení 
fotografování a objevování přírodních krás Plzně a okolí. 
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Číslo smlouvy: 8/2015
Obdarovaný: Asociace lesních mateřských školek
Projekt: Vedení přírodovědných expedic pro plzeňské pedagogy
Částka: 46 604 Kč
Dárce: Město Plzeň

Cyklus tří přírodovědných expedic, které budou určené pedagogům před-
školních zařízení a mladšího školního věku. Expedice jsou navrženy s té-
matikou jara, lesa a mykologie. Pedagogy bude provázet biolog a didaktik. 

Číslo smlouvy: 11/2015
Obdarovaný: PaNaMo
Projekt: Město s dobrou adresou
Částka: 100 000 Kč
Dárce: Město Plzeň

V anotaci k výstavě Město s dobrou adresou se uvádí: „Dobrá adresa jako 
město příjemné pro obyvatele, kde se dobře žije, v ČR zatím není velké 
téma. Záleží na nás, jak moc chceme věci měnit. Právo svobodné mobili-
ty ve městě nemusí být jen prázdná fráze. Dánská výstava dává možnost 
na chvíli se zastavit, načerpat inspiraci a vědomosti, jak to chodí jin-
de, rozšířit si obzory a trochu si v mysli hrát s tím, co zde můžeme vidět. 
Nabízí šanci podívat se na náš život z jiného úhlu a ptát se sám sebe – kde 
bych chtěl žít?“ Výstava byla k vidění po tři týdny v Moving station a sou-
částí byly i besedy s veřejností a šest workshopů se studenty středních 
škol ohledně jejich vnímání, co je pro ně dobrá adresa a zda k tomu patří 
i možnost pohybovat se po městě na kole. 

Číslo smlouvy: 12/2015
Obdarovaný: Filmový klub Plzeň 
Projekt: Plzeňské ozvěny Ekofilmu 
Částka: 99 500 Kč
Dárce: Město Plzeň

Diváci v Plzni shlédnou nejvýznamnější snímky z festivalu Ekofilm, který je 
se 40 letou historií nejstarším filmovým festivalem environmentálního za-
měření v Evropě. Pořadatelem festivalu je Ministerstvo životního prostře-
dí ČR. Týdenní program bude cílit nejenom na širokou veřejnost. Speciální 
projekce spojené s besedami s tvůrci budou připravené pro plzeňské 
střední školy. Festival se bude konat v termínu 13.–17. června 2016 v pro-
storách Moving station. 

Číslo smlouvy: 1/2015
Obdarovaný: Správa veřejného statku města Plzně
Projekt: Obnova zahradního altánu v Luftově zahradě
Částka: 48 200 Kč
Dárci: individuální dary návštěvníků a příznivců Luftovy zahrady (veřejná 
sbírka Nadačního fondu Zelený poklad)

V květnu 2015 byla dokončena obnova zahradního altánu v Luftově zahradě 
pocházejícího z počátku 20. století. Podle dochované fotografie z roku cca 
1920 a nákresu pořízeného podle zřícené stavby v roce 1996 se podařilo 
po bezmála 20ti letech obnovit tento nádherný zahradní prvek. Stavbička 
vznikla pod dohledem památkářů podle projektu Atelieru Soukup s.r.o. 
K realizaci byla vybrána společnost mladých řemeslníků DEFORMA z.s., 
kteří se velmi dobře zhostili svého úkolu. Celkové náklady na stavbu činily 
469.897 Kč. Díky individuálním darům se podařilo získat 48 200 Kč. Veřejná 
sbírka pokračuje, z jejího výtěžku se plánuje nákup nových laviček. 
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„Jako rodič jsem pochopil, že 
klíčem k obnovení vztahu mých dětí 
k přírodě je obnovení mého vztahu 
k přírodě. Děti, zvláště ty malé, si 
berou příklad z rodičů. Já jsem trávil 
všechen čas zíráním na počítačovou 
obrazovku nebo do chytrého 
telefonu, proto mé děti chtěly taky 
obrazovku, aby byly jako já.“ 1

 

Projekty podpořené  
v grantovém programu 
Nás učí příroda

1  

David Bond (autor filmu Project Wild Thing) 
K natočení tohoto filmu režiséra přimělo zjištění, že jeho malá 
dcerka tráví venku přibližně 4 % času z celého dne. Přibližně tolik 
času trávila třeba i v koupelně. Film byl uveden v rámci festivalu 
Jeden svět organizace Člověk v tísni v roce 2014 i v ČR. 
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Číslo smlouvy: 3/2015
Obdarovaný: Občanské sdružení Koš
Projekt: Dává nám to smysl
Částka: 51 000 Kč
Dárce: Město Plzeň 
 

Číslo smlouvy: 9/2015
Obdarovaný: Občanské sdružení KoŠ
Projekt: Řemesla ve Větvičce
Částka: 49 000 Kč
Dárce: Město Plzeň

Dětskou lesní školku Větvička podporujeme od počátků její existence. 
Jsme rádi, že nabídka předškolního vzdělávání v Plzni je obohacena o les-
ní pedagogiku. Nově podpořené projekty jsou zaměřené na dobudování 
školkové zahrádky, podporu výuky přírodních zákonitostí ,fyzikálních jevů 
a poznávání řemesel. Myslíte si, že předškolní děti se nemohou učit o gra-
vitaci, meteorologii nebo třeba astronomii? Jste zváni do lesní školky. 

„Během dne se s dětmi pohybujeme kolem boleveckých rybníků a v přileh-
lých lesích. Své zázemí jsme našli v arboretu Sofronka, kde od prosince 
2014 máme novou dřevo-jurtu. Najdete u nás i další zajímavé věci: malé 
přírodní divadélko, vrbovou chýši, hmyzí domeček, zahrádku s bylinkovou 
spirálou nebo dvě dětské kadibudky s kompostovacím záchodem. Jsme ob-
klopeni lesem, kolem protéká potůček, který vtéká do nedalekého mokřadu. 
Jde o přírodní rezervaci, kde žije velké množství vážek. Součástí arboreta je 
také obora s daňky.“ Takto popisují zázemí pedagogové lesní školky. 

Nadační fond Zelený poklad se přidal k celosvětovému hnutí, které bije 
na poplach, aby zastavilo odcizování dětí od přírody a čelilo tomuto 
rostoucímu trendu, který se negativně projevuje právě na dětech. 
Před čtyřmi lety jsme proto založili grantový program Nás učí příroda 
určený plzeňským mateřským školkám. Ve školkách podporujeme nej-
rozličnější environmentální aktivity. Děti se díky tomu věnují bylinkaření, 
pěstují obilí, bádají, experimentují, objevují hmyz nebo tráví dny bez 
elektrické energie. 

V roce 2015 jsme podpořili 
šest předškolních zařízení 
v celkové výši 314 448 Kč. 

Číslo smlouvy: 2/2015
Obdarovaný: Junák – český skaut, středisko STOPA Plzeň, z.s.
Projekt: Sedm barev duhy – Lesní školka Medvíďata
Částka: 94 969 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Projekt lesní školky Medvíďata systematicky pracuje s přírodou jako s při-
rozeným prostředím pro všestranný rozvoj dítěte. Medvíďata se pohybu-
jí v jedné z nejhezčích oblastí Plzně, v okolí Boleveckých rybníků. Zázemím 
Medvíďat je prostorná skautská klubovna u Seneckého rybníka. Cílovou 
skupinou projektu jsou děti ve věku 2,5 – 6 let - děti pravidelně docháze-
jící do lesní školky, dále jejich rodiče, sourozenci a prarodiče účastnící se 
pravidelných akcí, pořádaných pro sblížení rodiny a lesní školky.



20 21

Číslo smlouvy: 4/2015
Obdarovaný: ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči,  
Lazaretní 25, Plzeň 
Projekt: Motýlí farma
Částka: 37 300 Kč
Dárce: Město Plzeň 

Pedagožky ze školky chtějí přiblížit dětem svět hmyzu, především mraven-
ců, čmeláků a motýlů. Objevům se budou věnovat po celý rok, na zahradě 
vysázejí květiny a keře lákající hmyz. 
 

Číslo smlouvy: 7/2015
Obdarovaný: Občanské sdružení rodičů a příznivců MŠ – vady řeči
Projekt: Smysluplná zahrada
Částka: 7 000 Kč
Dárci: individuální dary (veřejná sbírka nadačního fondu Zelený poklad)

Tým učitelek z MŠ buduje ekologicky zaměřenou zahradu, která bude záro-
veň vyhovovat speciálním potřebám dětí, které školku navštěvují. Zahrada 
se skládá z bylinkové zahrady, zeleninové zahrady, vrbových stavbiček. 
Veřejná sbírka byla určená k nákupu stromů. 

Číslo smlouvy: 10/2015
Obdarovaný: 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8
Projekt: Kouzlení skřítka Zahradníčka
Částka: 75 179 Kč
Dárce: Město Plzeň

Díky vybudování zcela nového zázemí pro zahradničení dětí bude na školce 
probíhat celoroční environmentální program. Děti, rodiče i učitelé budou 
mít k dispozici tři vyvýšené záhony v kombinaci s pařníkem, sud na zalé-
vání, nové zahradnické náčiní a pomůcky. 

 

Finanční zpráva
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FINANČNÍ ZPRÁVA 

ROZVAHA (v Kč) 1. 1. 2015 31. 12. 2015
AKTIVA 2 557 357 2 592 032
Dlouhodobý majetek cekem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 2 557 357 2 592 032
Zásoby 7 505 0
Pohledávky 523 988 80 599
Krátkodobý finanční majetek 2 025 864 2 511 433

PASIVA 2 557 357 2 557 357
Vlastní zdroje celkem 2 496 529 2 496 529
Vlastní jmění 2 167 0
Fondy 2 500 637 2 574 938
Výsledek hospodaření minulých let 1 177 1 177
Hospodářský výsledek ve schval.říz. - 7 452 0
Cizí zdroje celkem 60 828 21 689
Závazky  60 828 21 689

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 nadač-
ního fondu. Fondy jsou pomocí analytické evidence členěny dle jednotli-
vých poskytovatelů darů a dotací. Zbývající část pasiv je tvořena závazky 
do splatnosti. 

Nadační příspěvky poskytnuté jiným osobám jsou účtovány v oka-
mžiku 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 pod-
pisu smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Většina plateb nadačních 
příspěvků je prováděna ve třech splátkách, poslední splátka je poskytnu-
ta 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. 2015 celkem 2 500 637
 
Z toho: 
Stabilizační fond** 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 106 911
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 231 217
Určeno k rozdělení nebo na činnost nadačního fondu 762 509

**  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  2015 774 625
 
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město 621 350
Ostatní dary 20 000
Sbírka VVŽÚ/9508/12 6 390
Sbírka VVŽÚ/4334/13 24 687
Výsledek hospodaření roku 2014 *** - 7 452
Z toho na správu nadačního fondu
PLZEŇ, statutární město na správu 109 650

***  výsledek hospodaření 2014, o převodu  
do Fondů rozhodnuto správní radou v roce 2015.

 
 
VYPLACENO Z FONDŮ BĚHEM ROKU 2015 700 324

Nadační příspěvky schválené v minulých letech 18 437
Nadační příspěvky schválené v roce 2015 553 200
Náklady na správu a činnost nadačního fondu 128 687
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STAV FONDŮ k 31. 12. 2015 celkem  2 574 938
Z toho: 
Stabilizační fond 1 400 000
Určeno na správu nadačního fondu 108 315
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou 288 903
Určeno k rozdělení nebo na činnost nadačního fondu 777 720

VÝKAZ ZISKU  
A ZTRÁTY (v Kč)  
 
 CELKEM SPRÁVA ČINNOST

NÁKLADY CELKEM 1 222 046 36 404 1 185 642
Spotřebované nákupy 18 220 0 18 220
Služby 856 391 31 858  824 533
Osobní náklady 306 659 0 306 659 
Ostatní náklady 39 276 3 046   36 230
Poskytnuté příspěvky 1 500 1 500  0

VÝNOSY CELKEM 1 216 275 36 404 1 179 871
Tržby za vlastní výkony  0 0 0
Změna stavu zásob 0 0  0
Ostatní výnosy 137 689 36 404 101 285
Přijaté příspěvky 0 0 0
Přijaté dotace 1 078 586 0 1 078 586

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 5 771 0  - 5 771

ROZVAHA (v Kč) 1. 1. 2015 31. 12. 2015
AKTIVA 2 557 357 2 592 032
Dlouhodobý majetek cekem 0 0
Krátkodobý majetek celkem 2 557 357 2 592 032
Zásoby 7 505 0
Pohledávky 523 988 80 599
Krátkodobý finanční majetek 2 025 864 2 511 433

PASIVA 2 557 357 2 557 357
Vlastní zdroje celkem 2 496 529 2 496 529
Vlastní jmění 2 167 0
Fondy 2 500 637 2 574 938
Výsledek hospodaření minulých let 1 177 1 177
Hospodářský výsledek ve schval.říz. - 7 452 0
Cizí zdroje celkem 60 828 21 689
Závazky  60 828 21 689

Náklady na správu nadačního fondu ve výši 36 404 Kč jsou hrazeny  
z darů a dotací. Výši daru nebo dotace určené k úhradě nákladů na sprá-
vu nadačního fondu určuje její poskytovatel. Z vlastní činnosti fondu 
byla vykázána ztráta ve výši 5 771 Kč, která bude uhrazena z vlastních 
zdrojů fondu uspořených v minulých letech. V rámci vlastní činnosti fond 
realizoval zakázky/projekty:

Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007–2013  
pod názvem „Environmentálně od mala“,
Víkend otevřených zahrad v Plzni a okolí 2015,
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Vlastní činnost  
Nadačního fondu  
Zelený poklad
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Environmentálně od mala

V roce 2013 jsme navázali spolupráci s bavorskou stanicí ekologické výcho-
vy Lias - Grube (Umweltstation Lias – Grube Unterstürming) a díky pod-
poře z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný 
stát Bavorsko jsme připravili společný vzdělávací program pro pedagogy 
z mateřských školek z Bavorska a z Plzeňského kraje, v jehož rámci jsme 
mohli v Bavorsku navštívit předškolní zařízení různého typu zaměřená 
na environmentální výchovu. Jednalo se celkem o tři vzdělávací exkurze, 
kterých se účastnilo vždy dvacet učitelů a učitelek. 

Na základě exkurzí jsme v Plzni zorganizovali cyklus jednodenních vzdělá-
vacích besed, určených nejen učitelům a učitelkám z předškolních zaříze-
ní, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Témata besed byla následující: 
jedlý les v zahradě mateřské školky, jak v mateřské školce učit o přírodě, 
přírodní zahrada z pohledu architektek a založení permakulturní zahrady. 
Besedy byly vždy spojené s praktickými dílnami a jsme rádi, že se setkaly 
s příznivým ohlasem. Každé se zúčastnilo přibližně čtyřicet zájemců. 

V rámci projektu jsme připravili výstavu o vzdělávání pro trvale udržitel-
ný rozvoj v předškolních zařízeních. Představili jsme z našeho pohledu 
nejinspirativnější školky z Bavorska a jejich environmentální programy. 
Byli jsme moc rádi, že se nám povedlo výstavu uspořádat v centru Plzně 
před Studijní a vědeckou knihovnou. Výstavu si můžete stále prohlédnout  
na www.zelenypoklad.org/Naše projekty 

Víkend otevřených zahrad 
v Plzni a v blízkém okolí 2015
O druhém červnovém víkendu se i v Plzni a v blízkém okolí otevíraly běž-
ně nepřístupné nebo málo známé zahrady. Doprovodný program se skládal 
z komentovaných prohlídek, přednášek, ale třeba i divadel nebo koncertů 
v netradičním prostředí. Jsme rádi, že stejně jako se zvyšuje počet ná-
vštěvníků, tak se zvyšuje i počet míst, která se otevřou veřejnost. 

Pro návštěvníky je stále velmi lákavá klášterní zahrada na Jiráskově náměstí. 
Sdružení Paradisus společně s Masarykovou základní školou a klášterem do-
minikánů opět připravilo program ve znamení bylin. Dále se nabízela poetic-
ká prohlídka Luftovy zahrady nebo nespočet borovic v Arboretu Sofronka.

Prohlídky a inspiraci nabízejí i školní a školkové zahrady v přírodním stylu pří-
padně zahrady permakulturní. Mimo jiné bylo možné navštívit ukázkovou pří-
rodní zahradu u ZŠ Zbiroh, permakulturní zahradu u staré školy v Prusinech 
u Nebílov, kde probíhají výukové programy Občanského sdružení Ametyst .

Benefičně byla akce pojatá u Luftovy zahrady, v Arboretu Sofronka nebo 
v klášterní zahradě na Jiráskově náměstí. Návštěvníci měli možnost pro-
hlédnout si poprvé obnovený zahradní altánek v Luftově zahradě, na který 
přispívali. Více lze najít 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. V roce 2015 byly hodnoceny projekty 
7/2013, 9/2013, 4/2014, 9/2014, 10/2014. Zbývá zkontrolovat 7/2014. 
Z podpořených projektů z roku 2015 jsme v místě projektu kontrolovali 
projekty č. 1/2015, 5/2015, 7/2015, 11/2015, 13/2015. Ostatní projekty, 
na něž jsme přispěli v roce 2015, se budou hodnotit v roce 2016, kdy 
proběhne i převážná část jejich realizace. Bližší informace k hodnocení 
jsou k dispozici v kontaktním místě NF Zelený poklad.

Lidé

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

Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad
Ing. Petr Baloun 
Irena Rottová 
Jiří Kuthan 
MUDr. Oldřich Sojka 
Jaroslav Kojzar 

Administrace a rozvoj Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Pelclová 
Mgr. Kristýna Fantová Píchová 
Šárka Fremrová
Ing. Jindřiška Pejšová 





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

V Nadačním fondu Zelený poklad 
jsme již dvacet let oddáni našemu 
poslání. Pomáhat 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!

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

w
w.

ze
le

ny
po

kl
ad

.o
rg


