Výroční zpráva
Nadačního fondu
Kousek po kousku
za rok 2017

Úvodní slovo správní rady
Nadačního fondu Kousek po kousku

Hezký den, přeji všem.
Je tady další bilancování pro naši výroční zprávu, a to bilancování roku 2017.
Co rok 2017 našemu Nadačnímu fondu Kousek po kousku přinesl?
Cítím vyslovit slovo „průlomový“.
V čem?
V jeho nasměrování.
Stále podporujeme a budeme podporovat místní projekty s přesahem do všech oblastí lidského života.
Ale přidal se další prostor, a to vlastní.
Nadační fond díky svému zakladateli Vladimíru Vyhlídalovi získal velký finanční dar, který postačoval k tomu, aby se vlastnictvím
Nadačního fondu stal krásný pozemek ve tvaru srdce na okraji města Fulneku.
Proč?
Protože poslání je pomáhat těm, kteří chtějí.
Žijeme v době, která díky technologiím a otevřeným lidským myslím ubíhá velmi rychle a cítíme, že přijde čas se i někdy zastavit
a strávit čas se svými nehmotnými myšlenkami v hmotném příjemném prostředí. A tento prostor si v Nadačním fondu Kousek
po kousku přejeme vytvořit právě na novém pozemku ve tvaru srdce na okraji města Fulneku, kde působil sám učitel národů
J. A. Komenský.
Co?
Prostor, který si přejeme vytvořit má poslání propojovat oblasti lidských zájmů a nabízet tím možnost poznání sebe sama.
Jsme přesvědčeni, že my, lidé, potřebujeme místa, která nás inspirují, která nás nakrmí, dají nám energii a sílu.
A právě takové místo máme na mysli a díky jemu filantropickému rozměru jej můžeme naplňovat spolu.
Přijměte pozvání a staňte se filantropy i Vy!
To je něco málo o tom, co přijde a ono se to už děje.

A protože bilancujeme rok 2017 v rámci naší dosavadní činnosti, s radostí oznamujeme,
že jsme podpořili v minulém roce 3 projekty:
1. Comenius Fulnek, z. s.
Tento projekt připomněl výročí 400 let příchodu J. A. Komenského do Fulneku (1618-2018). Chtěl vzpomenout jeho
mimořádné myšlenky, činnost a odkaz formou různorodých kulturních aktivit v podobě koncertů, přednášek, workshopů apod.
2. Veronika Musilová - Senza Ergo
Ergoterapeutická činnost Veroniky Musilové provozovaná v Ostravě umožňovala dětem s různým typem postižení individuální
terapii šitou jim přímo na míru, která jim a jejich rodinám pak následně pomohla lépe se integrovat do společnosti.
3. Circus! Dance Studio, z. s.
Pole Priness
Tento příspěvek přispěl k realizaci celostátní soutěže pro dívky v nově se rozvíjejícím sportu pole dance, vyžadující velkou
fyzickou sílu a koordinaci pohybů. Díky příspěvku Nadačního fondu si i ty nejmenší dívky mohly vyzkoušet soutěž s náčiním ve
stejné kvalitě, tak jako profesionální dospělé sportovkyně, ke kterým vzhlíží.

Z naší už tradiční charitativní akce Klášterní kouskování s tématem „Láska” jsme získali částku 108 969,- Kč.
Ne malý podíl na této částce má 1. ročník výstavy „Ze šuplíku“, kterou zorganizovala naše dobrovolnice Radka Kovačíková.
Věříme, že tato výstava děl autorů známých i neznámých nabyde celorepublikového charakteru a budeme o ní slyšet dlouho.
Které projekty z Klášterního kouskování za rok 2017 se podařily podpořit?
Jsou to tyto projekty:
- Promítací plátno do Kapucínského kláštera ve Fulneku (24 974 Kč)
- Přispění na výstavu Orbis Pictus, která proběhla v Kapucínském klášteře ve Fulneku (2000 Kč)
- Přispění na rodinný festival „Fandíme rodině” na Hukvaldech, kterou pořádalo Centrum pro rodinu a sociální. péči (30 000 Kč)
- Nákup klobouků pro Swingovou partičku ze ZUŠ Studénka, pobočka Fulnek (3991 Kč)
- Podpora ostravského Impact Hubu (10 000 Kč)
- Příspěvek na pořízení další části již vytvořeného modelu města Fulneku ze 18. století, konkrétně budovu kláštera . (2004 Kč)
Mám, jako spoluzakladatelka nadačního fondu Kousek po kousku velkou radost, když píšu tyto řádky. Je to krásný pocit, když
lidé, spolupracující s našim nadačním fondem Kousek po kousku a Klášterním kouskování se zapojují pro šíření dobra.
Za to všem děkuji a děkuji i Vám co čtete tyto řádky do konce.
Těší nás, pokud jsme Vás inspirovali a věříme, že naše počínání má smysl.
S úctou, láskou, pokorou,
Vaše Martina Mazancová

Seznam podpořených projektů v roce 2017

1. Comenius Fulnek
Vivat Comenius
20 000 Kč
Tento projekt připomene výročí 400 let příchodu J. A. Komenského do Fulneku (1618-2018). Chce vzpomenout jeho
mimořádné myšlenky, činnost a odkaz formou různorodých kulturních aktivit v podobě koncertů, přednášek, workshopů apod.
Projekt je také mimořádný tím, že je realizován v rámci spolupráce organizací, spolků a aktivních jednotlivců na území Fulnecka
a jeho jednotlivé aktivity jsou zajišťovány členy spolku dobrovolnickou formou.
2. Veronika Musilová
Senza Ergo
10 000 Kč
Ergoterapeutická činnost Veroniky Musilové provozovaná v Ostravě umožňuje dětem s různým typem postižení individuální
terapii šitou jim přímo na míru, která jim a jejich rodinám pak následně pomůže lépe se integrovat do společnosti. Důležitost
projektu spatřuje Nadační fond v tom, že v Moravskoslezském kraji je stále minimální počet ambulantní rehabilitační péče
zaměřující se na dětskou klientelu.
3. Circus! Dance Studio z.s.,
Pole Princess
20 000 Kč
Tento příspěvek přispěje k realizaci celostátní soutěže pro dívky v nově se rozvíjejícím sportu pole dance, vyžadující velkou
fyzickou sílu a koordinaci pohybů. Díky příspěvku Nadačního fondu si budou moci i ty nejmenší dívky vyzkoušet soutěž s
náčiním ve stejné kvalitě, tak jako profesionální dospělé sportovkyně, ke kterým vzhlíží.

Seznam podpořených projektů z výtěžku dobročinné akce Klášterní kouskování v roce 2017
1.Promítací plátno do Kapucínského kláštera ve Fulneku
24 974 Kč
2. Přispění na výstavu Orbis Pictus v Kapucínském klášteře ve Fulneku
2000 Kč
3. Přispění na rodinný festival „Fandíme rodině” na Hukvaldech, kterou pořádalo Centrum pro rodinu a sociální péči
30 000 Kč
4. Nákup klobouků pro Swingovou partičku ze ZUŠ Studénka, pobočka Fulnek
3 991 Kč
5. Příspěvek na pořízení další části již vytvořeného modelu města Fulneku ze 18. století, konkrétně budovu kláštera
20 004 Kč

Personální obsazení Nadačního fondu Kousek po kousku

Členové správní rady
Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA
Ing. Martina Mazancová
Ladislav Mazanec

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

Hlavní koordinátorka
???????

Účetní
???????

Výroční zpráva Nadačního fondu
Kousek po kousku za rok 2017
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 2017

Výše majetkového vkladu

100 000,-Kč

Správní rada
Jméno a příjmení

Funkce

Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA

předseda

Ing. Martina Mazancová

člen

Ladislav Mazanec

člen

Dozorčí rada
Jméno a příjmení

Funkce

Mgr. Petr Jan Řehák

předseda

JUDr. Karla Navedlová

člen

Mgr. Darina Kovačíková

člen

2. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování
Způsoby oceňování a odpisování:
- zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii - účetní jednotka nenakupuje 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 mejetkových účastí - účetní jednotka nevlastní cenné papíry ani nemá majetkové účasti.

Pořízení majetku 2017
V roce 2017 byl pořízen pozemek, jeho hodnota je k 31.7.2017 součástí aktiv na účtu nedokončených investic spolu s
ostatními souvisejícími náklady.

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

v tis. Kč

Cestovné

4

Ostatní služby

48

Osobní náklady

36

Ostatní náklady

165

Celkem

253

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

2013

1 051

2014

78

2015

209

2016
2017

120
6337

Ostatní ukazatele (tis. Kč)

1. 1. 2017

31. 12. 2017

Krátkodobý majetek

1231

774

Jmění celkem

289

6461

Výsledek hospodaření celkem

919

831

Krátkodobé závazky

23

23

Podpis statutárního orgánu
(jméno, podpis):

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

Ing. Martina Mazancová
Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA

??????????

Vyhotoveno dne:

24.6. 2018
15:00

Podpořené projekty v roce 2017

Jméno žadatele

Název projektu

Nadačním fondem
Kousek po kousku
celkově přidělena
částka

V roce 2016 žadateli
vyplacená částka

Comenius Fulnek, z.s.

Vivat Comenius

20 000 Kč

20 000 Kč

Veronika Musilová

Senza Ergo

10 000 Kč

10 000 Kč

Circus! Dance Studio, z.s.

Pole Princess

20 000 Kč

20 000 Kč

50 000 Kč

50 000 Kč

5 000 Kč

0 Kč

120 000 Kč

105 000 Kč

Celkem v roce 2017 přiděleno
a z toho vyplaceno
Kniha jako společně tvořená historie
Mapa ostravských výletů aneb zažijte
naše město jinak

Celkem v roce 2016 přiděleno
a z toho vyplaceno

Rozvaha k finanční části

Kontakt

Nadační fond Kousek po kousku
Malá Strana 297
Studénka – Butovice
742 13
mail.: info@kousekpokousku.cz
www.kousekpokousku.cz

