Nadační fond 

Zelený poklad

2014
Výroční zpráva

Obsah
Úvodem ........................................................................................... 5
Řekli o nás....................................................................................... 6
Projekty podpořené v Základním grantovém programu........................ 9
Projekty podpořené v programu Nás učí příroda................................ 13
Vlastní činnost NF Zelený poklad.......................................................17
Environmentálně od mala................................................................ 18
Víkend otevřených zahrad v Plzni a blízkém okolí............................... 19
Hodnocení projektů.........................................................................20
Finanční zpráva............................................................................... 22
Lidé NF Zelený poklad.......................................................................28
Poslání NF Zelený poklad..................................................................29

← Foto na obálce: Věra Greutinková

Nadační fond Zelený poklad – Výroční zpráva 2014

Vážení příznivci Nadačního fondu Zelený poklad,
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v době, kdy Vám předkládáme výroční zprávu, nastává jaro v plné síle. Zimní
trable jsou minulostí a nastává restart. Jaro je dle mého obrazem krásy a síly
přírody a její schopnosti se neustále vyrovnávat s příkořími, které jsou ne‑
dílnou součástí běhu času.
Nadační fond Zelený poklad vznikl za účelem podporovat projekty
prospěšné životnímu prostředí, tedy počiny, které se alespoň zčásti sna‑
ží pomoci přírodě vyrovnat se s ranami, které jí lidská populace uštědřuje.
V loňském roce jsme podpořili deset projektů, jejichž přehled a po‑
pis najdete na dalších stránkách. Je potěšující, že se v projektech objevují
nová témata, jako je třeba městské včelaření. Stejně tak je velmi dobré, že
mnozí žadatelé přicházejí se systematickým rozvíjením svých projektů nebo
s projekty navazujícími.
Před několika lety jsme podpořili celou řadu projektů na úpravy zahrad
škol a školek, aby mohly být využívány v rámci environmentální výchovy.
Ukázalo se ale, že toto téma se postupně vyčerpalo. Za ekologické školní za‑
hrady se totiž začaly vydávat běžné okrasné zahrady s několika ekologický‑
mi prvky. Podporu projektů ekologických školních zahrad jsme tudíž omezili.
Rádi bychom se k podpoře školních zahrad v přírodním stylu vrátili, neboť
je považujeme za velmi přínosné z hlediska environmentální výchovy a zdra‑
vého života dětí. Za velkou šanci v tomto směru považujeme společný přeshra‑
niční projekt realizovaný s bavorským partnerem – střediskem pro ekologickou
výchovu Lias – Grube. Projekt Environmentálně od mala aneb Umweltbewusst
von klein auf byl v loňském roce z větší části zrealizován. Uskutečnily se tři
vzdělávací exkurze do ekologických školek v Německu a další společné akti‑
vity. Projekt je podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Evropské
unie z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný
stát Bavorsko: Investice do Vaší budoucnosti.
Se Správou veřejného statku města Plzně a s dalšími subjekty jsme
zorganizovali třetí plzeňský Víkend otevřených zahrad, kdy se pro veřejnost
otevřely běžně nepřístupné nebo málo známé zahrady. Jsme rádi, že se kaž‑
dým rokem zvyšuje počet zahrad, které se do Víkendu zapojují. A také, že se
zapojují přírodní zahrady u škol a školek, které jsme v minulých letech pod‑
porovali. Proběhlo tedy třeba slavnostní otevření přírodní zahrady v mateř‑
ské školce U Špitálského lesa. Víkend otevřených zahrad jsme opět pojali

benefičně, návštěvníci mohli přispět na obnovu konkrétní zahrady, kterou
navštívili. Víkendová veřejná sbírka vynesla 17 000 Kč.
V roce 2015 budeme dále vybírat kvalitní, pro životní prostředí přínosné
projekty. Budeme nadále pomáhat všem, kteří chtějí zrealizovat dobrý ná‑
pad s věcnými i formálními aspekty přípravy žádosti. Samozřejmě budeme
i v roce 2015 usilovat o přízeň dárců stávajících i dárců nových.
Závěrem bych rád poděkoval členům správní rady za neuvěřitelné množ‑
ství dobrovolné práce pro Zelený poklad.
Je mi milé poděkovat donorům nadačního fondu, bez nichž by naše
práce ztratila náplň. Tradičně jsme získali hlavní finanční podporu od statu‑
tárního města Plzně. Jsme rádi, že jsme dokázali oslovit individuální dárce
a doufáme v jejich podporu v roce 2015.
Za podporu děkujeme Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká
Republika – Svobodný stát Bavorsko: Investice do Vaší budoucnosti.
Úspěšný jarní restart a hezký celý rok.


Milan Svoboda, předseda správní rady
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Řekli o nás

PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel
Masarykova ZŠ, nám. Odboje, Plzeň
a statutární zástupce sdružení Paradisus
„Jsme velmi vděční za podporu NF Zelený
poklad, jednalo se celkem o 201 466 Kč.
Tato velmi významná částka nám umožnila
pro naši školu vybudovat permakulturní
a bylinnou zahradu v klášterní zahradě na
Jiráskově náměstí. „Naši“ část klášterní
zahrady využíváme naplno, pro velký zájem ji
v tomto roce rozšiřujeme i pro první stupeň.
Chceme obnovit skleník, který zde původně
byl. Díky zkušenosti se zahradou jsme se
také zapojili do většího projektu, jehož cílem
je obnova Jiráskova náměstí. Do budoucna
plánujeme další projekty, které do prostor
školy vnesou více zeleně. “

MgA. Veronika Formánková, Dětská
lesní školka Větvička, Plzeň
„Kromě spolufinancování dřevojurty,
kdy jsme díky finančnímu příspěvku NF
Zelený poklad získali velkou podporu
z Ministerstva životního prostředí, máme
největší radost z naší školkové zahrádky.
Děti mohou samy zasadit a zalévat
například dýni, pak ji sklidí a samy si z ní
uvaří polévku. To má pro proces učení
obrovský význam a tuto zkušenost lze
těžko zprostředkovat něčím jiným.“
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Mgr. Jaroslav Hruška, ČSOP Manětínsko
„Díky dlouhodobému programu na záchranu
sovy pálené a sýčka obecného, na jehož
financování se podílel NF Zelený poklad, se
podařilo populaci kriticky ohrožených sov
v Plzni a v Plzeňském kraji stabilizovat.
V současné době již není třeba umísťovat nové
hnízdní budky, sovy již jen monitorujeme.“

Ing. Petr Kuták, Správa veřejného statku města Plzně
„Se Zeleným pokladem spolupracujeme od roku 2013.
Tehdy se NF poprvé spolupodílel na organizování Víkendu
otevřených zahrad v Plzni. A pod patronátem Zeleného
pokladu probíhá i veřejná sbírka na pomoc Luftově
zahradě. Momentálně dokončujeme v Luftově zahradě
obnovu zahradního altánu a máme radost, protože občané
přispěli přibližně desetinou z celkové sumy.“

Bc. Renáta Krastová, ředitelka 5. MŠ,
Zelenohorská 25, Plzeň
„Naše zahrada je výsledkem deseti let
budování. Za tu dobu jsme od NF Zelený
poklad získali tři granty. A nejen to, také
jejich rady a podporu formou vzdělávání.
Bez Zeleného pokladu bychom zahradu
nevybudovali. Máme zde například průlez –
jezevčí noru, jezírko, bylinkové a zeleninové
záhony. Nejpopulárnější je ale u nás
meteostanice, děti ji kontrolují každý den.“
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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 2014 bylo
podpořeno 10 projektů
celkovou částkou 774 687 Kč.
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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 ži‑
votní 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 2013 byly
podpořeny 4 projekty
v celkové výši 266 700 Kč.
Naší snahou je pomáhat rozvíjet podporované projekty dlouhodobě, proto
jsme již počtvrté podpořili sdružení aktivních fotografů Jsme částí Země,
kteří s dětmi fotografují přírodní krásy Plzeňska. Tentokrát se jednalo o sou‑
hrnnou výstavu ze všech čtyř ročníků. Zahájení venkovní výstavní sezóny
před Studijní a vědeckou knihovnou v centru Plzně proběhlo tedy v režii dět‑
ských fotografů.
Velmi rádi jsme také již podruhé podpořili sdružení Paradisus, které usi‑
luje o revitalizaci klášterní zahrady na Jiráskově náměstí. Pro velký zájem ze
strany prvního stupně rozšiřují počet vyvýšených záhonů jejich permakulturní
a bylinné zahrady a především členové sdružení se pustili do chvályhodného
počinu, a to do obnovy skleníku podle původní předlohy.
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Číslo smlouvy: 4/2014
Obdarovaný: Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko STŘELA Plzeň
Projekt: Skautská výuková zahrada otevřená veřejnosti
Částka: 100 000 Kč
Dárci: město Plzeň
Skautské středisko Střela chce v Českém údolí vybudovat ojedinělou „skaut‑
skou“ zahradu s jedlým ostrovem, která bude přístupná pro všechny. „Rádi
bychom využili bezprostředního okolí našich skautských kluboven k ekovýchově otevřené pro širokou veřejnost,“ říká vedoucí střediska Dana Lukášová.
A jak se jim to povede? Zorganizují dva výukové a plánovací víkendy pro
200 dětí. Podle architektonického plánu, který si následně nechají zpraco‑
vat, vysadí na volně přístupném městském pozemku keře, stromy a byliny.
Rovněž vyřeší sběr dešťové vody pro její další využití a zbudují dva komposty.
Zhotoví a instalují koše na tříděný odpad, ty dosud v Českém údolí chyběly.
Na fasády kluboven hodlají umístit dřevěné prvky pro hry rozvíjející hmat:
stopy zvířat, typy zvířecích obydlí, model koloběhu vody a další.
Číslo smlouvy: 5/2014
Obdarovaný: Jsme části Země
Projekt: Přírodní krásy Plzeňska 2015 – venkovní výstava nejlepších
fotografií z let 2010-2014 z fotosoutěží pro děti a mládež od 6 do 15 let
Částka: 57 000 Kč
Dárce: město Plzeň
V roce 2015 zahájil výstavní sezónu v centru Plzně před Studijní a vědeckou
knihovnou výběr z nejlepších fotografií, které vznikly v rámci dětské foto‑
soutěže Přírodní krásy Plzeňska. NF Zelený poklad v letech 2010–2014 tuto
fotografickou soutěž s tématem přírody v Plzni a okolí pro děti a mládež
od 6 do 15 let finančně podpořil. Překvapivě vysoká kvalita dětských sním‑
ků přiměla organizátory udělat výběr nejlepších fotografií a nabídnout jej
k zhlédnutí veřejnosti.
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Číslo smlouvy: 7/2014
Obdarovaný: Jsme části Země
Projekt: Plzeň pro včely
Částka: 100 000 Kč
Dárce: město Plzeň
Podpora přednáškového cyklu na školách s tématem včelařství . Součástí
je i dotace pro nově vzniklý včelařský kroužek, který vznikl na 22. základ‑
ní škole v Plzni
Číslo smlouvy: 8/2014
Obdarovaný: Paradisus, o.s.
Projekt: Klášterní zahrada – II. etapa
(Permakulturní a bylinná zahrada Masarykovy základní školy)
Částka: 97 000 Kč
Dárce: město Plzeň a veřejná sbírka NF Zelený poklad
Dalším krokem v postupné rekultivaci klášterní zahrady je obnova původ‑
ního skleníku. Dále zde vznikne dalších pět vyvýšených dřevěných záho‑
nů, které budou využívat žáci z prvního stupně. Veřejnosti se klášterní
zahrada otevře opět o Víkendu otevřených zahrad 13. a 14. června 2015.
Prvotní nápad na rekultivaci a zpřístupnění klášterní zahrady vzešel
od žáků z Masarykovy základní školy díky programu Kreativní demokratic‑
ká škola: Pěstuj prostor.
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Projekty podpořené
v grantovém programu
Nás učí příroda
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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 třemi lety jsme proto založili grantový program Nás učí příroda ur‑
čený 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.

Číslo smlouvy: 3/2014
Obdarovaný: Tyršova základní a mateřská škola Plzeň,
U Školy 7, příspěvková organizace
Projekt: Rok na zahrádce
Částka: 81 857 Kč
Dárci: město Plzeň

V roce 2014 jsme podpořili
6 předškolních zařízení
v celkové výši 507 987 Kč.

Finanční příspěvek je určen na založení zahrady u nově postavené školky.
V každém ročním období budou mít děti společně s rodiči a prarodiči mož‑
nost zahradničit. Na podzim začnou výsadbou stromů a keřů. V zimě postaví
krmítka, na jaře založí bylinkové a zeleninové záhony. V létě plánují zkoumat
včely, sklízet jahody a třešně. Každé téma – co na zahrádce dělají rostliny, co
na zahrádce dělají naši zvířecí pomocníci, co na zahrádce dělá zahradník – je
řešeno v tzv. centrech aktivit, jež jsou základem vzdělávacího plánu školky.

Číslo smlouvy: 1/2014
Obdarovaný: Občanské sdružení rodičů a příznivců MŠ – vady řeči
Projekt: Naše zahrada – náš domov
Částka: 44 841 Kč
Dárci: veřejná sbírka Nadačního fondu Zelený poklad

Číslo smlouvy: 6/2014
Obdarovaný: občanské sdružení KoŠ
Projekt: Dřevojurta a přírodní divadlo
Částka: 100 000 Kč
Dárce: město Plzeň

Tým učitelek z MŠ buduje ekologicky zaměřenou zahradu, která bude vyho‑
vovat speciálním potřebám dětí, které školku navštěvují. Zahrada se skládá
z bylinkové a zeleninové zahrady, ovocného sadu a suchého rybníka, stojí tu
i řada vrbových stavbiček. V minulém roce zde vzniklo hmyzárium. Projekt
je výjimečný i propracovaným programem environmentální výchovy, s nímž
se ve školce pracuje.

S rostoucím počtem dětí v lesní školce bylo potřeba vybudovat odpovídající
zázemí, kde by děti mohly odpočívat a spát. Podle Veroniky Formánkové padla
volba jednoznačně na dřevojurtu: „Kruhový prostor jurty se nám zdál vhodný pro setkávání s dětmi – je dobrý, neboť ho lze do nekonečna prostorově
přeuspořádávat. Nevznikají mrtvé kouty a tvar přímo vybízí ke komunikaci –
vytvoření debatního kroužku. Jedná se o ideální tvar domu z hlediska minimalizace energetických ztrát. Díky přírodnímu divadlu vznikne další prostor
ke vzdělávání (využití pro dramatickou výchovu), ale i k společenským akcím
organizovaným nejen pro školku.“
Vybudované zázemí Větvičce otevřelo další cesty ke spolupráci, chce šířit
dobrou praxi lesní pedagogiky nejen mezi školkami, ale i školami. Pravidelné les‑
ní vyučování má v dřevojurtě 1. ZŠ, nepravidelně se přidávají další školy a školky.
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Číslo smlouvy: 9/2014
Obdarovaný: Soukromá mateřská škola Plzeň-Božkov
Projekt: Bez proudu proti proudu
Částka: 101 914 Kč
Dárci: město Plzeň
Proti proudu se rozhodli jít pedagogové společně s dětmi a pravidelně jeden
den v měsíci prožijí bez elektrické energie. „Veškeré denní činnosti budeme vykonávat tak, abychom se bez elektřiny obešli. Postavíme venkovní pec
a pořídíme si kamna, kde budeme připravovat svačiny a obědy během našeho Dne bez elektrické energie,“ říká k tomu Vladimíra Zieglerová. Členové
správní rady Nadačního fondu Zelený poklad tuto iniciativu oceňují: „Uvítali
jsme tento program jako první svého druhu v Plzni, díky němu získají děti ve
školce povědomí o druzích elektrické energie a budou vědomě pracovat na
tom, jakým způsobem se chovat úsporně. Nepochybujeme o tom, že pravidelné vaření na ohni se stane velmi oblíbeným.“
Během roku učitelé a učitelky zorganizují i další workshopy otevřené
veřejnosti – tématem bude stavba pece, práce s hliněnou omítkou, pečení
kváskového chleba.

Číslo smlouvy: 10/2014
Obdarovaný: 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková
organizace
Projekt: Trnkova kouzelná zahrada II
Částka: 55 516 Kč
Dárce: město Plzeň
Každá ze šesti tříd mateřské školky bude mít nově vlastní vyvýšený záhon,
na kterém si bude pěstovat byliny a zeleninu dle výběru dětí. Součástí je
i celoroční program environmentálních činností, který na tento zahradnic‑
ký projekt navazuje.
16

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 podpoře
z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká Republika – Svobodný stát
Bavorsko jsme připravili společný vzdělávací program pro pedagogy z ma‑
teřských školek z Bavorska a z Plzeňského kraje, v jehož rámci jsme mohli
v Bavorsku navštívit předškolní zařízení různého typu zaměřená na environ‑
mentální 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 vzdě‑
lávacích besed, určených nejen učitelům a učitelkám z předškolních zařízení,
ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Témata besed byla následující: jedlý
les v zahradě mateřské školky, jak v mateřské školce učit o přírodě, přírod‑
ní zahrada z pohledu architektek a založení permakulturní zahrady. Besedy
byly vždy spojené s praktickými dílnami a jsme rádi, že se setkaly s přízni‑
vým ohlasem. Každé se zúčastnilo přibližně čtyřicet zájemců.
V rámci projektu jsme připravili výstavu o vzdělávání pro trvale udr‑
žitelný 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 PK.
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Víkend otevřených zahrad
v Plzni a v blízkém okolí
O druhém červnovém víkendu se i v Plzni a v blízkém okolí otevírají běžně
nepřístupné nebo málo známé zahrady. Doprovodný program se skládá z ko‑
mentovaných prohlídek, přednášek, ale třeba i divadel nebo koncertů v ne‑
tradičním prostředí. Jsme rádi, že stejně jako se zvyšuje počet návštěvníků,
roste 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 kláš‑
terem dominikánů připravuje program ve znamení bylin. Dále se nabízí poe‑
tická prohlídka Luftovy zahrady nebo nespočet borovic v Arboretu Sofronka.
Prohlídky a inspiraci nabízejí i školní a školkové zahrady v přírodním sty‑
lu, případně zahrady permakulturní. Mimo jiné můžeme jmenovat ukázkovou
přírodní 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 nebo v klášterní zahradě
na Jiráskově náměstí. Během Víkendu přispěli návštěvníci na obnovu Luftovy
a klášterní zahrady 12 000 Kč. Veřejná sbírka na obnovu altánu v Luftově za‑
hradě probíhala po celý rok a vynesla celkem 48 200 Kč.
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Hodnocení projektů
Každý z podpořených projektů je pravidelně kontrolován a monitorován,
a sice prostřednictvím průběžných a závěrečných zpráv včetně zprávy fi‑
nanční. Projekty se vyhodnocují přímo v místě realizace. Hodnocení se ak‑
tivně účastní členové správní rady , společně s odpovědným pracovníkem
NF Zelený poklad. V roce 2014 byly hodnoceny projekty 2/2013, 3/2013,
4/2013, 5/2013, 6/2013, 8/2013, 10/2013, 11/2013. Z podpořených projek‑
tů z roku 2014 jsme zatím v místě projektu kontrolovali projekty č. 1/2014,
3/2014, 5/2014, 6/2014, 8/2014. Ostatní projekty, na něž jsme přispěli
v roce 2014, se budou hodnotit v roce 2015, 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
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ROZVAHA (v Kč)
AKTIVA
Dlouhodobý majetek cekem
Krátkodobý majetek celkem
Zásoby
Pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

1. 1. 2014
2 815 382
0
2 815 382
18 458
171 947
2 624 977

31. 12. 2014
2 557 357
0
2 557 357
7 505
523 988
2 025 864

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Vlastní jmění
Fondy
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření roku 2013/2014
Cizí zdroje celkem
Závazky

2 815 382
2 557 357
2 719 930
2 496 529
2 500
2 167
2 672 782
2 500 637
1 177
1 177
43 471	- 7 452
95 452
60 828
95 452
60 828

HOSPODAŘENÍ S FONDY (v Kč)
STAV FONDů K 1. 1. 2014 celkem	
Z toho:
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou		
Určeno k rozdělení v roce 2014		
Zdroje na správu a činnost získané v minulých letech		
Stabilizační fond** 		

24

389 619
790 915
92 248
1 400 000

** v klad 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 2014
Z toho k rozdělení
PLZEŇ, statutární město
Sbírka VVŽÚ/9508/12
Sbírka VVŽÚ/4334/13
Výsledek hospodaření roku 2013 ***
Z toho na správu nadačního fondu

PLZEŇ, statutární město na správu

Aktiva nadačního fondu jsou tvořena především peněžními prostředky na
běžném účtu. Pasiva nadačního fondu jsou tvořena především Fondy, na kte‑
rých 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 okamži‑
ku 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 poskytnuta po
obdržení závěrečné zprávy s vyúčtováním projektu. Nevyplacené příspěvky
účetní jednotka eviduje v knize finančních příspěvků.

2 672 782

807 129
657 900
2 396
30 262
43 471

73 100

*** V
 ýsledek hospodaření 2013, o převodu do Fondů
bylo rozhodnuto správní radou v roce 2014.

VYPLACENO Z FONDů BĚHEM ROKU 2014		
Nadační příspěvky schválené v minulých letech		
Nadační příspěvky schválené v roce 2014		
Náklady na správu a činnost nadačního fondu		

979 274
281 837
639 000
58 437
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STAV FONDů K 31. 12. 2014 celkem		
Z toho:
Stabilizační fond		
Určeno na správu nadačního fondu		
Nevyplacené nadační příspěvky vázané smlouvou		
Určeno k rozdělení nebo na činnost nadačního fondu		
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč)

CELKEM

NÁKLADY CELKEM
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Ostatní náklady
Poskytnuté příspěvky

768 358
24 511
219 977
515 729
6 641
1 500

VÝNOSY CELKEM
760 906
Tržby za vlastní výkony
21 516
Změna stavu zásob	-11 100
Ostatní výnosy
65 143
Přijaté příspěvky
0
Přijaté dotace
685 347
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ
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-7 452

2 500 637
1 400 000
106 911
231 217
762 509

Správa	činnost
62 381
673
41 515
14 000
4 693
1 500

705 977
23 838
178 462
501 729
1 948
0

62 381
698 525
0
21 516
0 	-11 100
62 381
2 762
0
0
0
685 347
0

Náklady na správu a činnost nadačního fondu ve výši 62 381 Kč jsou hra‑
zeny 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 7 452 Kč, která bude
uhrazena z vlastních zdrojů fondu uspořených v minulých letech.

V rámci vlastní činnosti fond realizoval zakázky/projekty:
— projekt Environmentálně od mala hrazený z Programu přeshraniční
spolupráce Cíl 3 Česká republika-Svobodný stát Bavorsko 2007-2013,
— víkend otevřených zahrad v Plzni a okolí 2014,
— administrace projektu Zelené školní zahrady v letech 2013-2014
pro Krajský úřad Plzeňského kraje.

-7 452
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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
Jaroslav Kojzar
Doc.Ing. František Zvoneček, PhD. (zemřel)
Administrace Nadačního fondu Zelený poklad
Mgr. Tereza Pelclová
Mgr. Kristýna Fantová Píchová
Šárka Fremrová
Ing. Jindřiška Pejšová
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Poslání NF Zelený poklad
V Nadačním fondu Zelený poklad
jsme 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.

Veřejná sbírka na podporu přírodních
zahrad a programů environmentální
výchovy v mateřských školách
a jiných předškolních zařízeních má
číslo účtu 35-1660810257/0100.
Veřejná sbírka na podporu Luftovy
zahrady nebo klášterní zahrady
na Jiráskově náměstí má číslo
účtu 107-5000740247/0100
(do zprávy pro příjemce uveďte
Luftovka nebo klášterní zahrada).

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!

