Výroční zpráva
Nadačního fondu
Kousek po kousku
za rok 2012

Úvodní slovo správní rady Nadačního fondu
Kousek po kousku

Někdy chybí jen kousek, aby se Váš nápad či sen stal skutečností.
Nadační fond Kousek po kousku vznikl právě proto, aby takto povzbudil
aktivní lidi z nejbližšího okolí, nabídl jim pomocnou ruku a svým kouskem
přispěl k dobré věci, která by jinak mohla skončit zapomenutá v čímsi
šuplíku nápadů.

V úplně prvním grantovém kole našeho a Vašeho Nadačního fondu
se nám podařilo vybrat z více než stovky došlých žádostí šestnáct krásných a smysluplných projektů. Podpořili jsme vzdělávací aktivity pro děti i
dospělé nejen z nejbližšího okolí, pomohli několika mladým sportovním
i akademickým talentům z regionu, nezapomněli jsme ani na místní kulturu a čistě komunitní projekty, v kterých si občané sami vylepšují své okolí.
Na společném setkání všech úspěšných žadatelů jsme se pak mohli při
reprezentaci jednotlivých projektů na vlastní oči přesvědčit, kolik dobrého
toho může přinést jeden malý kousek. Věříme, že rok 2012 byl jen hezkým
začátkem ještě hezčí dlouhé životní dráhy našeho a Vašeho nadačního
fondu, a že v budoucnu Vy o nás a my o Vás ještě mnoho uslyšíme.

Za Nadační fond Kousek po kousku,
Martina Mazancová
členka správní rady

Seznam podpořených projektů
prvního grantového kola
Nadačního fondu Kousek po kousku

1. Slyšíme se?
Muzeum Novojičínska
Nadační příspěvek posloužil k profesionalizaci
zvukového zázemí pro pořádání nejrůznějších
hudebních kulturních akcí v kostele sv. Josefa ve
Fulneku. Podpořil tak místní kulturní život, který se v
posledních letech za pomocí aktivních místních
občanů výrazně rozvíjel právě v prostorách kostela
sv. Josefa.

2. Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském
Tereza Vyvíjalová/Strmisková
Díky podpoře Nadačního fondu se mohly děti z
různých škol regionu vzdělávat po celý školní rok v
oblasti divadla a vnímání divadelního představení
zábavnou a interaktivní formou pod vedením Mgr.
Terezy Vyvíjalové/Strmiskové. Divadelní vzdělávání,
dnes již běžné po celé Evropě, se tak konečně stalo
dostupné i dětem z našeho regionu, pro které
návštěva divadla už nikdy nebude nuda, ale jen
dobrodružství.

3. LEFUŠKA
Marek Hermann
Projekt založil tradici pravidelné letní fulnecké školy
(LEFUŠKY), vzdělávací akce pro širokou veřejnost se
zaměřením na výchovu předškolních dětí, osobní
rozvoj a komunitní rozvoj (co všechno můžeme
dělat, aby se nám na malém městě žilo společně
dobře). Díky nadačnímu příspěvku mohli
zájemcům přednášet špičkoví lektoři z celé ČR.

4. Podpora studia
David Kuděla
Nadační příspěvek posloužil v tomto případě k finanční podpoře nákladného
zahraničního studia mezinárodní politiky a zpravodajské služby na Univerzitě
Aberystwyth ve Velké Británii nadějného studenta z našeho regionu Davida Kuděly, který
již během svého předchozího studia získal řadu akademických úspěchů.

5. Smyslová zahrada – stavební úpravy zahrady ZŠ a MŠ speciální, ul. Komenského v
Novém Jičíně
ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín
Kousek našeho nadačního fondu přispěl v tomto
projektu k realizaci interaktivní smyslové zahrady s
nejrůznějšími herními a vzdělávacími prvky
určenými speciálně pro děti s těžkými
kombinovanými postiženími. V rámci projektu
vzniklo na pozemku školy vhodné prostředí, které
dětem a žákům umožní cíleně rozvíjet jejich
smyslové vnímání, prostorovou orientaci a
koordinačně pohybové dovednosti.

6. Charitativní burzy – podpora dobrovolnictví
ADRA Frýdek-Místek
Projekt podpořil rozvoj dobrovolnictví a aktivní
účast veřejnosti v neziskových aktivitách, a to
konkrétně skrze organizaci a propagaci
charitativních burz s použitým oblečením, které
sice někde už dosloužilo, avšak jinde může stále
pomoci k dobré věci.

7. Zážitková pedagogika a výuka tradičních řemesel pro děti i dospělé z Fulnecka a okolí
Základní článek Hnutí Brontosaurus Kolovrátek
Projekt reagoval na lokální nedostatek kvalitních praktických a kreativních aktivit pro děti
ve školách a zejména mimo školu. Proto uspořádal pro děti z Novojičínska kvalitní
prázdninový tábor a ve spolupráci s okolními školami i další zajímavé vzdělávací
programy (jako například výuku tradičních řemesel) přímo ve školách.

8. Pohyblivý svátek
Občanské sdružení Fiducia
Projektu Pohyblivý svátek vytvořil nový programový cyklus v prostorách zavedeného
ostravského kulturního klubu Fiducia. Veřejnosti byli každý poslední čtvrtek v měsíci
představeni mladí začínající autoři a vědci našeho regionu. Na jednotlivých
programových cyklech spolupracovaly i regionální univerzity, díky čemuž se lidé mohli
po celý rok seznamovat s talentovanými vysokoškoláky našeho regionu.

9. Místečko radosti
Sbor dobrovolných hasičů Vlkovice
Díky tomuto projektu a díky širokému zapojení aktivních místních občanů a jejich
dobrovolné práce se vylepšilo místní hřiště - veřejný prostor, který bude do budoucna ve
Vlkovicích sloužit nejen dětem a mládeži, ale i seniorům a všem obyvatelům, kteří ocení
pěkné místo k organizaci místních akcí, volnočasových aktivit a scházení se se sousedy.

10. Zajištění příslušenství ke kochleárnímu implantátu
Eva Liberdová
Příspěvek nadačního fondu pomohl k zakoupení nezbytného technického zařízení pro
sluchově postiženou Evu Liberdovou, aktivní sociální pracovnici momentálně působící v
neziskové organizaci Slezská diakonie. Díky kochleárnímu implantátu se bude moci Eva
Liberdová účastnit například hromadných školení a vzdělávacích akcí, a dále tak
napomáhat všem potřebným, s kterými se v rámci své práce setká.

11. Rovný přístup k dětem s diabetem mellitus
Občanské sdružení Dítě s diabetem
Projekt se zaměřil na vzdělávání pedagogů mateřských škol, tak aby usnadnil
plnohodnotné zapojení dětí s diabetem do kolektivu například v rámci sportovních aktivit
apod. Zároveň blíže pedagogy seznámil s problematikou této nemoci a naučil je poradit si
v nejrůznějších každodenních situacích s diabetem spojených.

12. Podpora reprezentantů Moravskoslezského kraje Barbory a Matěje Průdkových
Lubomír Průdek
Kousek nadačního fondu v tomto případě napomohl k financování náročného
lyžařského tréninku dvou mladých reprezentantů z našeho regionu, kteří již v minulosti
na mnoha závodech a především svým poctivým přístupem v rámci dlouhodobé
přípravy dokázali, že jsou ochotni pro své lyžařské úspěchy leccos obětovat. Nadační
fond rád podpořil mladé sportovce, kteří se mohou být v budoucnu vzory pro další místní
děti a mládež.

13. Sportujeme na kolech – florbal vozíčkářů „Prague Wheel Open 2012“
Občanské sdružení ABAK
Příspěvek nadačního fondu umožnil ostravskému
družstvu florbalových vozíčkářů účast na
mezinárodním turnaji v Praze, na kterém obsadili v
mezinárodní konkurenci skvělé sedmé místo,
hlavně si ale domů přivezli mnoho krásných
zážitků. Jsme přesvědčeni, že jejich úspěchy a
odhodlání mohou motivovat mnoho dalších
tělesně handicapovaných sportovců.

14. Letní edukační tábor pro děti s cukrovkou
Občanské sdružení Dítě s diabetem
Příspěvek nadačního fondu napomohl k organizaci
vzdělávacího tábora, kterého se společně s
diabetiky zúčastnily i děti bez diabetu, čímž tábor
mimo jiné v praxi ukázal, že není třeba žádné
izolace a předsudků a přispěl tak k větší integraci
dětí s diabetem.

15. Prázdninový kemp oderských nadějí
Občanské sdružení Oderské trio
Kousek nadačního fondu přispěl k organizaci
dětského sportovně zaměřeného tábora v Odrách,
připraveného za účasti mnoha místních aktivních
občanů a ve spolupráci s tamními školami. Děti
během tábora besedovaly s mnoha sportovci
nejrůznějšího věku i disciplín, a mohli se tak
dozvědět víc o každodenním úsilí vedoucím k
následným úspěchům.

16. Motýlek ve vesmíru – XVI. ročník přehlídky tance, zpěvu a dramatické tvorby
handicapovaných dětí s mezinárodní účasti
Občanské sdružení při Dětském centru Kopřivnice
Příspěvek nadačního fondu přispěl k organizaci
mezinárodní kulturní akce Motýlek s dlouholetou
tradicí, do níž se i v roce 2012 zapojila řada dětí s
různými zdravotními postiženími a ukázala tak
názorně široké veřejnosti, jaké všechny talenty se v
nich skrývají.

Personální obsazení Nadačního fondu Kousek po kousku
Členové správní rady
Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA
Ing. Martina Mazancová
Ing. Michaela Vyhlídalová
Členové dozorčí rady
Ing. Břetislav Gallas, MBA
JUDr. Karla Navedlová
Mgr. Darina Kovačíková
Hlavní koordinátorka
Mgr. Eliška Děcká
Účetní
Ing. Pavlína Ostřanská

Výroční zpráva Nadačního fondu
Kousek po kousku za rok 2012
Finanční část

1. Obecné údaje
Základní údaje
Účetní jednotka

Nadační fond Kousek po kousku

Právní forma

Nadační fond

Sídlo

Malá Strana 297, 742 13 Studénka

IČO

29393248

Účel nadačního fondu:

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

Datum vzniku (zápis do OR)

22. prosince 2011

Rozvahový den, ke kterému
je závěrka sestavena

31. prosince 2012

Výše majetkového vkladu

100 000,-Kč

Správní rada
Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA

předseda

Ing. Martina Mazancová

člen

Ing. Michaela Vyhlídalová

člen

Dozorčí rada
Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Břetislav Gallas, MBA

předseda

JUDr. Karla Navedlová

člen

Mgr. Darina Kovačíková

člen

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a
způsobech oceňování
Účetní metody:
Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné
organizace.
Účetnictví je zpracováváno pomocí programového vybavení Money S3 externím
pracovníkem. Účetní doklady jsou archivovány v sídle nadačního fondu.
Jelikož výše majetku nepřesahuje 3 mil. Kč (viz ustanovení § 24 odst. 2 zákona
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) nepodléhá roční účetní závěrka
povinnému auditu.
Způsoby oceňování a odpisování
Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovací cenou vč. vedlejších
pořizovacích nákladů.

Pořizovací cena zahrnuje: nákupní cenu (cenu pořízení), montáž a další náklady s
pořízením související. Úroky z úvěru na pořízení DNM a DHM nejsou součástí
nákladů s pořízením souvisejících.

V roce 2012 nebyl pořízen žádný dlouhodobý ani krátkodobý hmotný majetek.

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

v tis. Kč

Cestovné

7

Ostatní služby

29

Osobní náklady

206

Ostatní náklady

2

Celkem

244

Nadační fond má 1 pracovníka (koordinátora NF) zaměstnaného na dohodu o
pracovní činnosti.
Přijaté dary
Rok

v tis. Kč

2011

1 500

2012

1 500

Jméno žadatele

Název projektu

Nadačním fondem
Kousek po kousku
celkově přidělena
částka

V roce 2012
žadateli
vyplacená částka

Muzeum Novojičínska, p.o.

Slyšíme se?

200 000 Kč

200 000 Kč

Tereza
Vyvíjalová/Strmisková

Ateliér pro děti
100 000 Kč
a mládež při
Národním divadle
Moravskoslezském

50 000 Kč

Marek Hermann

LEFUŠKA

100 000 Kč

100 000 Kč

David Kuděla

Podpora studia

100 000 Kč

50 000 Kč

ZŠ speciální a MŠ speciální,
ul. Komenského
v Novém Jičíně, p.o.

Smyslová zahrada – 100 000 Kč
stavební úpravy
zahrady ZŠ a MŠ
speciální, ul.
Komenského v NJ

50 000 Kč

ADRA Frýdek-Místek, o.s.

Charitativní burzy –
podpora
dobrovolnictví

20 000 Kč

Základní článek Hnutí
Brontosaurus Kolovrátek,
o.s.

Zážitková
50 000 Kč
pedagogika a výuka
tradičních řemesel
pro děti z Fulnecka a
okolí

8 000 Kč

Fiducia, o.s.

Pohyblivý svátek

50 000 Kč

20 000 Kč

Sdružení dobrovolných
Místečko radosti
hasičů Vlkovice, neformální
sdružení zastoupeno
Petrem Šalatou

50 000 Kč

50 000 Kč

Eva Liberdová

Zajištění
kochleárního
implantátu

49 000 Kč

49 000 Kč

Dítě s diabetem, o.s.

Rovný přístup k
dětem s diabetem
mellitus

40 000 Kč

20 000 Kč

Lubomír Průdek

Podpora
reprezentantů
Moravskoslezského
kraje Barbory a
Matěje Průdkových

40 000 Kč

40 000 Kč

ABAK – počítadlo, o.s.

Sportujeme na
kolech – floorball
vozíčkářů „Prague
Wheel Open 2012“

35 000 Kč

35 000 Kč

50 000 Kč

Dítě s diabetem, o.s.

Letní edukační tábor 26 000 Kč
pro děti s cukrovkou

26 000 Kč

Oderské trio, o.s.

Prázdninový kemp
oderských nadějí

21 500 Kč

21 500 Kč

Občanské sdružení při
Dětské centru Kopřivnice

Motýlek ve vesmíru
– XVI. ročník
přehlídky tance,
zpěvu a dramatické
tvorby
handicapovaných
dětí s mezinárodní
účastí

10 000 Kč

10 000 Kč

1 021 500 Kč

703 500 Kč

Celkem

V roce 2013 doplaceno 318 000 Kč.

Ostatní ukazatele (tis. Kč)

1. 1. 2012

31. 12. 2012

Krátkodobý majetek

1 600

2 172

Jmění celkem

0

1 079

Výsledek hospodaření celkem

1 600

756

Krátkodobé závazky

0

337

Vyhotoveno dne:

20. 6. 2013
12:45 hod.

Podpis statutárního orgánu
(jméno, podpis):

Podpis osoby odpovědné
za účetní závěrku (jméno, podpis):

Ing. Martina Mazancová
Ing. Michaela Vyhlídalová

Ing. Pavlína Ostřanská

Rozvaha k finanční části

Kontakt

Mgr. Eliška Děcká
hlavní koordinátorka
tel.: 773 003 741
mail.: info@kousekpokousku.cz
www.kousekpokousku.cz
Nadační fond Kousek po kousku
Malá Strana 297
Studénka – Butovice
742 13
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