Výroční zpráva
Nadačního fondu
Kousek po kousku
za rok 2019

Úvodní slovo správní rady
Nadačního fondu Kousek po kousku
Hezký den přeji všem.
Je tady další bilancování a to bilancování roku 2019.
Co rok 2019 našemu Nadačnímu fondu Kousek po kousku přinesl?
Podařil se uskutečnit již 6. ročník Klášterního Kouskování ve fulneckém kostele sv. Josefa ve Fulneku s podtextem Zvuk. Letošní Kouskování jsme
záhájili krásnou nahrávkou ze zámoří právě prostřednictvím zvukové zdravice Matěje Čípa. Matěji jsme v minulém roce poskytli příspěvek na
podporu studia vysoké školy ve hře na cimbál v USA. A je to velmi vyjímečný talentovaný hudebník z Hodslavic o kterém určitě ještě uslyšíme.
Dále 14.11.2019 jsme ve fulneckém Klášteře uskutečnili koncert Vojty Violinisty– výtěžek ze vstupného jsme připojili k narozeninové částce.
Díky životnímu jubileu zakladadatele nadačního fondu Kousek po kousku byly dárky v peněžní formě věnovány panem Vyhlídalem na podporu
našich projektů.
A tak jsme mohli rozdělit více než 170 tisíc korun pro 17 projektů v našem regionu.
Děkujeme všem dobrovolníkům, dárcům a podporovatelům v naší činnosti.
Hezké dny přejeme nám všem
Martina Mazancová

S radostí oznamujeme, že jsme v roce 2019 podpořili tyto projekty:
I. PODPOŘENÉ PROJEKTY
Intervence pro autismus
Přispěvek poskytnut na rehabilitaci klientů
20 000 Kč

Finanční dar pro Karlíka Feilhauera
Na pořízení elektronické bicí soupravy. Karlík je v pěstounské péči a neměl to štěstí strávit první rok života s jednou nejbližší
osobou, což u něj způsobilo poruchu attachmentu, která se natrvalo projevuje v jeho chování a bude pro něj traumatizující po celý
život. V bubnech a kytaře našel soustředění.
9 000 Kč

Podpora pro lyžařský výcvik - Dominik Novotný
Příspěvek poskytnut na lyžařský výcvik. Dominika a jeho čtyři sourozence opustila matka a děti byly v Klokánku. Trvalo delší dobu,
než je jejich otec s novou ženou dostal do péče. Jeho otec nemá dostatečné finance. O finanční dar požádala paní ředitelka školy,
která by si moc přála, aby si Dominik mohl s žáky své třídy užít radosti na lyžařském výcviku.
3 400 Kč

II. MIMOŘÁDNĚ PODPOŘENÉ PROJEKTY
Podpoření videoprojektu Beskydy - Lucie Klásek
30 000 Kč
Dobročinná aukce Nadace Via
3 000 Kč
Vánoční dárky pro seniory ve měste Bílovec
1 000 Kč

III. KLÁŠTERNÍ KOUSKOVÁNÍ ( 18. 5.- 22. 5. 2019 )
Díky 6. ročníku benefiční akce KLÁŠTERNÍ KOUSKOVÁNÍ, které vyneslo 91 945,- Kč jsme podpořili tyto projekty:

Římskokatolická farnost Fulnek
Kostel Nejsvětější Trojice – příspěvek na odpočinkovou zónu pro turisty
30 000 Kč
Charita Studénka
Domov pro seniory – podpora záměru postavit novou budovu
10 000 Kč
Comenius Fulnek, z.s.
Adventní koncert v kostele sv. Josefa
20 000 Kč
Comenius Fulnek, z.s.
Komentované prohlídky města Fulnek
5 000 Kč
Otevřený rodič, z.s.
Lesní škola a školka Bezinka – příspěvek na zateplení budovy
8 000 Kč

Sociální zařízení města Bílovce
Kompenzační pomůcka pro seniory
5 000 Kč
Podpora děkanátních akcí pro mládež
Mezi námi děvčaty, Podzimní víkendovka, Puťák
6 000 Kč
Turistický oddíl Touhy z. s.
Příspěvek na zakoupení várnice na teplé nápoje
5 000 Kč
Klub paličkování Fulnek
Podpora činnosti
3 000 Kč
Aktiv rodičů při ZUŠ ve Fulneku
Pořízení zvukové techniky pro potřebu výuky kapel a souborů na ZUŠ ve Fulneku
5 000 Kč
TJ Sokol, Lukavec
Příspěvek na zakoupení traktoru
5 000 Kč

Personální obsazení
Nadačního fondu Kousek po kousku
Členové správní rady
Ing. Martina Mazancová
Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA
Ladislav Mazanec

Členové dozorčí rady
JUDr. Karla Návedlová
Mgr. Darina Kovačíková
Mgr. Petr Jan Řehák

Výroční zpráva Nadačního fondu
Kousek po kousku za rok 2019
Finanční část
1. Obecné údaje
Účetní jednotka
Právní forma

Nadační fond Kousek po kousku
Nadační fond

Sídlo

Malá Strana 297, 742 13 Studénka
Podpora a rozvoj duchovních a humanitárních hodnot, podpora životního prostředí,
chovu a ochrany zvířa, vzdělávání, školství včetně volnočasových aktivit, vědy a
výzkumu, sportu, sociálně-zdravotní oblasti, potřeb seniorů, zdravotniství, kultury,
umění, památek lidových tradic, dále podpora regionu a evropských projektů
neziskových organizací na výše uvedené účely

Účel nadačního fondu

Datum vzniku (zápis do OR)
Rozvahový den, ke kterému je závěrka sestavena
Výše majetkového vkladu

22. prosince 2011
31. prosince 2018
100 000 ,- Kč

Správní rada
Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Martina Mazancová

Předseda

Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA

Člen

Ladislav Mazanec

Člen

Dozorčí rada
Jméno a příjmení

Funkce

JUDr. Karla Návedlová

Předseda

Mgr. Darina Kovačíková

Člen

Mgr. Petr Jan Řehák

Člen

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobem oceňování
Způsoby oceňování a odpisování:
-zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii-účetní jednotka nanakupuje ani nevytváří ve vlastní režii žádné zásoby mimo přijatých věcných darů určených pro
naplnění účelu nadačního fondu.
- DHM-u a DNM-u vytvořeného vlastní činností – účetní jednotka nevytváří ve vlastní režii žádný DHM ani DNM.
-cenných papírů a majetkových účastí – účetní jednotka nevlastní cenné papíry ani nemá majetkové účasti.

3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Informace týkající se majetku a závazků
Náklady
Ostatní nákupy a služby

v tis. Kč
64

Osobní náklady
Ostatní náklady
Celkem

6
181
251

Nadační fond má v roce 2019 jednoho pracovníka zaměstnaného na dohodu o pracovní činnosti.

Přijaté dary

v tis. Kč

2011

1500

2012

1500

2013

1051

2014

78

2015

209

2016

120

2017

6 337

2018

133

2019

178

Ostatní ukazetele:
(tis. Kč)

1.1.2019

31.12.2019

Krátkodobý majetek

1120

1114

Jmění celkem

6923

6829

Výsledek hospodaření celkem
Krátkodobé závazky

745
23

833
22

Rozvaha k finanční části

Kontakt
Nadační fond Kousek po Kousku
info@kousekpokousku.cz
www.kousekpokousku.cz
Nadační fond Kousek po kousku
Malá strana 297
Studénka – Butovice
742 13

