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Vážení přátelé
a podporovatelé Nadačního fondu Zelený poklad,
tak jako každý rok Vám s přicházejícím jarem předkládáme výroční zprávu s bilancí výsledků za rok 2013. Rok s třináctkou nebyl pro Zelený poklad vůbec nešťastný. Naopak se nám podařilo nastartovat nové projekty a získat významné finanční
prostředky od nových dárců.
Hlavní náplní práce Nadačního fondu Zelený poklad je rozdělování či přerozdělování
získaných prostředků na realizaci ekologických projektů v Plzni a v Plzeňském kraji.
Na dalších stránkách letošní výroční zprávy se dočtete, že jsme podpořili řadu zajímavých projektů, jejichž cílem je zlepšit kvalitu života ve městě a podporovat ekologickou výchovou v mateřských, základních a středních školách. Potěšitelné je, že
se ve srovnání s minulými lety zvýšila kvalita žádostí. Rozhodování správní rady
o tom, které projekty podpoříme, bylo tudíž často velmi složité.

Se Správou veřejného statku města Plzně a dalšímu subjekty a s finanční
podporou společnosti Plzeň 2015 jsme se pustili do organizace plzeňského
Víkendu otevřených zahrad. Plzeň se tak již podruhé zařadila mezi evropská
města, která tuto akci pořádají. Každým rokem se během druhého červnového víkendu pro veřejnost otevírají běžně nepřístupné nebo málo známé
zahrady. Doprovodný program umožňuje se dokonale seznámit se zahradou, pochopit její smysl a záměr jejích tvůrců, zároveň poskytne i netradiční zážitky. V Plzni byly o víkendu 8. a 9. června 2013 zpřístupněny arboretum
Sofronka, Luftova zahrada, klášterní zahrada na Jiráskově náměstí a zahrada u Mikulášského gymnázia. K akci se připojily i zajímavé zahrady mateřských a základních škol. Víkend otevřených zahrad jsme pojali benefičně, návštěvníci mohli vždy přispět na obnovu konkrétní zahrady, kterou navštívili.
Víkendová veřejná sbírka vynesla 20 395 Kč!
Významným momentem v naší práci bylo úspěšné navázání spolupráce s bavorským partnerem – střediskem pro ekologickou výchovu Lias – Grube. Společně
jsme připravili projekt Ekologicky od mala aneb Umweltbewusst von klein auf. Naši
žádost podpořil Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské unie z Programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko: Investice do vaší budoucnosti. Těšíme se, že díky tomuto projektu získáme významnou inspiraci pro
náš nejnovější grantový program Nás učí příroda, kterým podporujeme environmentální výchovu u předškolních dětí. Pokračovala také již tradiční spolupráce
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s Krajským úřadem Plzeňského kraje, díky níž metodicky spolupracujeme se základními a mateřskými školami, které budují ekologickou zahradu nebo plánují její zřízení. Konkrétně se jedná o Základní školu ve Švihově, Zbiroze a Bělé nad
Radbuzou. Program Zelené zahrady Plzeňského kraje podpořil i Střední školu zemědělskou a potravinářskou v Klatovech a Mateřskou školu pro děti se zrakovým
postižením a s vadami řeči v Plzni na Doubravce. Tato školka pod vedením paní ředitelky Karly Kaprové se stala naším srdcovým projektem v roce 2013.
Z toho důvodu jsme ve spolupráci s občanským sdružením Junák před Vánoci
zopakovali úspěšnou benefiční sbírku. Prodejem vánočního zboží, které vyrobili členové skautských oddílů ze střediska STŘELA, a našeho vánočního papíru s ekologickými motivy jsme získali 47,5 tisíce na podporu právě této školkové
zahrady. Pro tento projekt jsme také zprostředkovali další finanční prostředky od
Nadačního fondu Veolia. A na podzim roku 2014 se můžeme těšit na slavnostní
otevření této zahrady.
V roce 2014 nás čeká naše obvyklá práce – budeme i nadále vybírat kvalitní projekty,
které budou významným přínosem pro životní prostředí, a usilovat o přízeň dárců
stávajících, ale i získávat dárce nové. I letos chceme opět uspořádat Víkend otevřených zahrad.
Na závěr patří poděkování. Rád bych tedy touto formou poděkoval členům správní rady za neuvěřitelné množství dobrovolné práce pro Zelený poklad. Je mou
milou povinností poděkovat donorům nadačního fondu, bez nichž by naše práce ztratila náplň. Tradičně jsme získali hlavní finanční podporu od statutárního
města Plzně. Velkorysý dar jsme obdrželi od pana Jiřího Proška. Díky též za podporu formou nefinančního plnění našemu novému grafikovi Martinu Buškovi.

Příjemné jaro a hezký celý rok.
Milan Svoboda, předseda správní rady
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Posláním Nadačního fondu Zelený poklad
je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám, předškolním zařízením
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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A čím je Zelený poklad výjimečný?
Nadační fond Zelený poklad působí v Plzni již od roku 1996. Od doby svého
vzniku jsme podpořili formou nadačních příspěvků ve výši šestnácti milionů
korun už 231 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol
a dalších institucí.
Máme dva členy správní rady – RNDr. Milana Svobodu a RNDr. Jindřicha
Durase, PhD., kteří pro nás pracují dobrovolně ve správní radě od vzniku
Zeleného pokladu. V roce 2014 to tedy bude již 20 let! Děkujeme.
Město Plzeň je nejen zřizovatelem, ale stále také největším dárcem nadačního fondu. V roce 2013 jsme získali dar ve výši 731 000 Kč.
Podporujeme inovativní projekty, které jsou dlouhodobě udržitelné a mají
význam pro životní prostředí. Podpořili jsme tak například rozjezd farmářských trhů, které v Plzni organizuje sdružení ENVIC. Stejně tak podporujeme Dětskou lesní školku Větvičku, vůbec první lesní školku v Plzeňském kraji,
dále sdružení Jsme částí Země a jejich projekty propojující environmentální
výchovu s fotografováním přírody a mnohé další.
Vyhodnocujeme nejen jednotlivé podpořené projekty, ale vždy po několika
letech i účinnost jednotlivých grantových programů. Intenzivně pracujeme
na programu Nás učí příroda, jehož těžištěm je environmentální předškolní
výchova. Jsme přesvědčeni, že je třeba se zaměřit na environmentální výchovu u dětí v předškolním věku.
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Programy Nadačního fondu
Zelený poklad
V roce 2013 bylo podpořeno 10 projektů celkovou částkou 772 817 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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Projekty podpořené
v Základním grantovém programu
Základní grantový program je stálým 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 ekologické výchovy zaměřené nejenom na děti a mládež, ale
i na širokou veřejnost.
Finanční dotace jsou poskytovány uskutečnitelným projektům se širokým
dopadem na bezprostřední okolí. V roce 2013 byly podpořeny čtyři projekty
v celkové výši 332 766 Kč, z této částky bylo získáno 9369 Kč z veřejné sbírky
organizované u příležitosti Víkendu otevřených zahrad.
Naší snahou je samozřejmě poskytovat finanční podporu projektům dlouhodobě, proto jsme například již potřetí podpořili sdružení aktivních fotografů
Jsme částí Země, kteří s dětmi fotografují přírodní krásy Plzně a jejího okolí. Obnovu zahrady u památkově chráněné budovy gymnázia na Mikulášském
gymnáziu podporujeme také třetím rokem. Jsme velmi rádi, že i přes změnu
ve vedení gymnázia se stále pracuje na tom, aby zahrada sloužila více studentům a byla zároveň přístupnější pro veřejnost.
Díky Základnímu grantovému programu jsme podpořili například rozjezd
dnes tak oblíbených farmářských trhů občanského sdružení ENVIC, proto
jsme velmi zvědaví na jejich nový projekt Pěstuj Plzeň, jehož cílem je prostřednictvím zahradnických dílen upozornit na pět obvykle přehlížených
nebo nevyužívaných míst v Plzni a zvelebit je. I tomuto záměru jsme poskytli finanční podporu.
Velmi rádi jsme také podpořili nově vzniklé sdružení PARADISUS, které usiluje
o revitalizaci klášterní zahrady na Jiráskově náměstí a její intenzivnější využívání nejen Masarykovou základní školou, ale i veřejností.
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Číslo smlouvy: 10/2013
Obdarovaný: ENVIC, občanské sdružení
Projekt: Pěstuj Plzeň
Částka: 99 800 Kč
Dárce: Město Plzeň
Projekt Pěstuj Plzeň nabídne pět odpoledních zahradnických dílen pro širokou veřejnost uspořádaných na různých, obvykle přehlížených místech veřejného prostoru města Plzně. Zahradnické dílny seznámí účastníky s možnostmi pěstování ovoce, zeleniny a bylinek ve městě a umožní jim si některé
zahradnické tipy a triky vyzkoušet přímo na místě. Tam, kde to bude možné, bude součástí dílny i zkrášlení veřejného prostoru, například společnými
výsadbami, založením vyvýšených záhonů apod. Společně budeme vyrábět
i domečky pro hmyz, krmítka nebo květníky z nejrůznějších recyklovaných
nádob. V průběhu dílen připraví organizátoři také speciální program pro děti,
aby se na akci cítili dobře velcí i malí a každý se mohl věnovat tomu, co ho
baví. Dílny budou probíhat jednou měsíčně od dubna do srpna 2014. Od dubna do července vyhlásí ENVIC druhý ročník zahradnické soutěže Pěstuj Plzeň
pro ty, kteří pěstují na balkonech, lodžiích a okenních parapetech zeleň přírodní cestou bez použití chemie.
Číslo smlouvy: 4/2013
Obdarovaný: Jsme části Země
Projekt: Přírodní krásy Plzeňska – 4. ročník tematická
fotografická soutěž a výstava pro děti a mládež do 15 let
Částka: 62 500 Kč
Dárce: Město Plzeň
Jedná se o již čtvrtý ročník fotografické soutěže pro děti a mládež od 6 do 15
let s tématem příroda v Plzni a okolí. Slavnostní zahájení výstavy se tradičně koná v Galerii Bílé nároží. V červnu je možné výběr z vystavených fotografických prací zhlédnout v plzeňské ZOO.
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Číslo smlouvy: 5/2013
Obdarovaný: Gymnázium Mikulášské nám. 23 Plzeň
Projekt: Zelená učebna
Částka: 66 000 Kč
Dárce: Město Plzeň, veřejná sbírka NFZP
Zahrada při Mikulášském gymnáziu je léta využívána spolkem alpínkářů a veřejnosti byla zpřístupňována pouze v rámci prodejních výstav, žáci ji téměř
vůbec nevyužívali. Je velice pěkně udržovaná a má své kouzlo. Nápad využívat zahradu i pro školní účely vznikl v posledních letech. Jednalo by se především o její zapojení do environmentální výchovy a vzdělávání žáků; škola
by zde mohla pořádat různé společenské akce a žáci o přestávkách odpočívat. Nově otevírá Gymnázium na Mikulášském náměstí zahradu také pro veřejnost. Zkušební provoz byl stanoven na každý první pátek v měsíci od dubna do června a od září do listopadu od 8 do 15 hodin.
Číslo smlouvy: 8/2013
Obdarovaný: Paradisus, o.s.
Projekt: Klášterní zahrada I.etapa
(Permakulturní a bylinná zahrada Masarykovy základní školy)
Částka: 104 466 Kč
Dárce: Město Plzeň, veřejná sbírka NFZP
Vybudování výukové zahrady zaměřené na pěstování zeleniny, bylin, léčivých rostlin a péči o hmyz pro Masarykovu základní školu je prvním krokem v postupné rekultivaci klášterní zahrady a jejím otevírání veřejnosti. Prvotní nápad na rekultivaci a zpřístupnění klášterní zahrady vzešel od
žáků Masarykovy základní školy díky programu Kreativní demokratická škola:
Pěstuj prostor.
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Grantový program Nás učí příroda
„ Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, brouci, žáby, motýli, lezení po stromech, lesní jahody, včely, šišky, oblázky... každé
dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy.“
(cit. Luther Burbank). Program Nás učí příroda podporuje projekty systematické ekologické výchovy u předškolních dětí, čímž se snaží zaplnit bílé místo
v environmentálním vzdělávání. Pro budoucí vztah jedince k přírodě je totiž
klíčové nepromeškat období mezi 3. až 6.rokem života. V roce 2013 jsme tento
grantový program otevřeli podruhé a podpořili jsme šest předškolních zařízení.
Celkové vynaložené náklady činily 440 051 Kč.
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Číslo smlouvy: 1/2013
Obdarovaný: Občanské sdružení rodičů a příznivců MŠ – vady řeči
Projekt: Naše zahrada – náš domov
Částka: 64 014 Kč
Dárci: Město Plzeň, NF Veolia a veřejná sbírka na podporu zahrady
Tým učitelek pod vedením paní ředitelky Karly Kaprové buduje ekologickou
zahradu, která bude zároveň vyhovovat speciálním potřebám dětí, které
školku navštěvují. Zahrada se skládá z bylinkové a zeleninové zahrady, vrbových stavbiček, ovocného sadu a suchého rybníka. Projekt je výjimečný
i propracovaným programem environmentální výchovy, který školka používá.
Zároveň velmi dobře spolupracujeme i na získávání dalších finančních prostředků. Předvánoční sbírka „Skauti dětem“ skautského střediska Střela byla
již podruhé určena na podporu této zahrady. Zároveň se nám podařilo získat peněžní příspěvky od NF Veolia a dalších dárců. Školku podruhé podpořil
i Krajský úřad Plzeňského kraje. Na všech aktivitách se školka velmi aktivně
podílí, každý měsíc organizuje například sběrový den. Výtěžek z prodeje je
určený taktéž na další budování zahrady.
Číslo smlouvy: 2/2013
Obdarovaný: Základní škola a Mateřská škola
pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň
Projekt: Smysluplná zahrada
Částka: 78 000 Kč
Dárci: Město Plzeň
MŠ zahájila přestavbu zahrady. Vzhledem k těžkému zrakovému postižení
dětí bude celá zahrada podporovat rozvoj jednotlivých smyslů, vznikne zde
zahrada chutí aneb jedlý les, zahrada zvuků a zahrada barev. Součástí bude
i hmatový chodníček. Přispíváme na výsadbu v zahradě a vznik projektové
dokumentace, na jejíž tvorbě se podílejí rodiče i děti.
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Číslo smlouvy: 3/2013
Obdarovaný: 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 63,
příspěvková organizace
Projekt: Babiččina bylinková zahrádka
Částka: 32 435 Kč
Dárci: Město Plzeň
Dar je určen na výsadbu bylin, vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální problematiky a podporu ročního programu pro děti o bylinkách.
Číslo smlouvy: 9/2013
Obdarovaný: 16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11,
příspěvková organizace
Projekt: Příběhy z medové stráně
Částka: 99 346 Kč
Dárci: Město Plzeň
Podpora ročního vzdělávacího programu zaměřeného na ekologii, který byl inspirován knihou Příběhy z medové stráně, je určena na jednotlivá stanoviště
v zahradě: pozorovacího koutku s krmítkem, pítkem a domečkem pro osamělé včelky a dřevěného stanoviště pro děti (dřevěné podium). Nevhodné druhy dřevin (túje) budou nahrazeny živým plotem z domácích druhů. Vznikne
i hmatový chodníček a kompost, který děti vykopou a budou se o něj starat.
Číslo smlouvy: 11/2013
Obdarovaný: Občanské sdružení KoŠ
Projekt: Nechme je růst jako dříví v lese
Částka: 100 000 Kč
Dárce: Město Plzeň
Dětskou lesní školku Větvičku podpořil NF Zelený poklad již podruhé. V Plzni
se jedná o první alternativu pro rodiče, kteří chtějí dětem umožnit pravidelný
kontakt s přírodou. Projekt je připravován ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně. Školka využívá především prostory arboreta Sofronka
v Plzni – Bolevci. Finance jsou opět určené na celoroční program, nákup pomůcek a pronájem zimního zázemí pro školku – jurt. Děti si vybudují i lesní
školkovou zahradu (založení záhonů a vrbičkových staveb).
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Grantový program Zelené školní zahrady
Grantový program je určen na zakládání, výstavbu a rozvoj ekologických školních zahrad. Ekologické školní zahrady vytvářejí kladný vztah dětí k přírodě,
jsou v souladu s moderními trendy výchovy a přispívají k zdravému životnímu stylu. Nadační fond Zelený poklad spolupracuje na programu s Krajským
úřadem Plzeňského kraje, který se podílí na financování školních zahrad.
Pomáháme s výběrem, metodicky vedeme a konzultuje podpořené projekty. V roce 2013 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.

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
NFZP. V roce 2013 byly hodnoceny všechny projekty podpořené v roce 2012,
zároveň i projekty 1/2013, 7/2013, 9/2013. Ostatní projekty, na něž jsme přispěli v roce 2013, se budou hodnotit v roce 2014, 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)
AKTIVA

1. 1. 2013

31. 12. 2013

2 129 292

2 815 382

Dlouhodobý majetek celkem

0

0

Krátkodobý majetek celkem

2 129 292

2 815 382

Zásoby

26 150

18 458

Pohledávky

32 007

171 947

2 071 135

2 624 977

PASIVA

2 129 292

2 815 382

Vlastní zdroje celkem

2 065 433

2 719 930

0

2 500

2 063 954

2 672 782

1 479

1 177

0

43 471

Cizí zdroje celkem

63 859

95 452

Závazky

63 859

95 452

Krátkodobý finanční majetek

Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření roku 2013

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.
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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.

HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)
STAV FONDŮ K 1. 1. 2013 celkem

2 063 954

Z toho:
Zdroje k rozdělení získané v minulých letech
Zdroje na správu a činnost získané v minulých letech
Stabilizační fond**

582 231
81 723
1 400 000

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

ZDROJE INKASOVANÉ DO FONDŮ BĚHEM ROKU 2013
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město

657 900

Sbírka VVŽÚ/9508/12

47 202

Sbírka VVŽÚ/4334/13

20 395

Ostatní dary

520 000

Výsledek hospodaření roku 2012 ***

302

Z toho na správu nadačního fondu
PLZEŇ, statutární město na správu
17

73 100

*** výsledek hospodaření 2012, o převodu do Fondů rozhodnuto správní radou v roce 2013.

POUŽITÍ FONDŮ BĚHEM ROKU 2013
Nadační příspěvky schválené v minulých letech
Nadační příspěvky schválené v roce 2013
Náklady na správu a činnost nadačního fondu
STAV FONDŮ K 31.12.2013 celkem

177 596
469 000
63 475
2 672 782

Z toho:
Stabilizační fond

1 400 000

Určeno na správu a činnost nadačního fondu

92 248

Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou

389 619

Určeno k rozdělení v roce 2014

790 915
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč)

CELKEM

Správa Činnost fondu

NÁKLADY CELKEM

282 279

62 575

219 704

6 067

2 983

3 084

Spotřebované nákupy
Služby

164 199

54 491

109 708

Osobní náklady

105 192

0

105 192

Ostatní náklady

5 321

3 601

1 720

Poskytnuté příspěvky

1 500

1 500

0

325 750

62 575

263 175

87 100

0

87 100

Změna stavu zásob

-15 050

0

-15 050

Ostatní výnosy

107 841

62 575

45 266

VÝNOSY CELKEM
Tržby za vlastní výkony

Přijaté příspěvky
Přijaté dotace
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

23 229

0

23 229

122 630

0

122 630

43 471

0

43 471

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 62 575 Kč jsou hrazeny
z darů a dotací. Výši daru nebo dotace určené k úhradě nákladů na správu
nadačního fondu určuje její poskytovatel.
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Lidé
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
Šárka Fremrová
Ing. Jindřiška Pejšová
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Děkujeme
→

Statutárnímu městu Plzni za dar 731 000 Kč.

→

Za dar 500 000 Kč Ing. Mgr. Jiřímu Proškovi.

→	Skautskému středisku Střela Plzeň za organizaci předvánoční sbírky
Skauti dětem, jejíž výtěžek 47 500 Kč byl věnován na obnovu zahrady
v mateřské škole pro děti s postižením zraku a vadami řeči v Plzni na
Doubravce.
→	Za dar 25 000 Kč společnosti Plzeň 2015, o.p.s., který byl využit na
propagaci a program Víkendu otevřených zahrad 2013.
→	Za dar 20 000 Kč Nadačnímu fondu Veolia, který byl využit na obnovu
zahrady v mateřské školce pro děti s postižením zraku a vadami řeči
v Plzni na Doubravce.
→	Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika
– Svobodný stát Bavorsko 2007 -2013
→	V neposlední řadě děkujeme všem, kdo usilují o zlepšování
životního prostředí v Plzni

Program CEE Trust "Podpora regionálních nadací a nadačních fondů"
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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

Podpořte Nadační fond
Zelený poklad a projekty
ochrany životního
prostředí darem
převodem z účtu,
č.ú.: 4821630227/0100.
Srdečně Vám děkujeme!

