Výroční zpráva
Nadačního fondu
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za rok 2018

Úvodní slovo správní rady
Nadačního fondu Kousek po kousku
Milí příznivci, kolegové, přispěvovatelé, přátelé,
máme radost z uplnylého roku 2018, který otevřel další rozměr našeho nadačního fondu a zahájili jsme i edukační etapu v našem snažení.
10. dubna 2018 jsme ve fulneckém Klášteře uskutečnili naši první přednášku a to od pana Jana Muhlfeita a Katky Novotné Odemykání Dětského
potenciálu. Na setkání přišlo více než 150 posluchačů. Téma bylo krásné.
„ Každé dítě se narodí jako originál s celou řadou talentů. Škola talenty bohužel často příliš nerozvíjí a sostředí se špíše na slabé stránky a
eliminaci chyb. Podstatné je pomoci dětem tyto talenty objevit, podpořit jejich rozvoj a naučit je začít efektivně využívat. Projekt Odemykání
dětského potenciálu by měl dětem pomoci pochopit, jaké jsou jejich talenty, jak z nich vybudovat svou silnou stránku a jak je možné je využít
při rozvoji v budoucím životě. Rodičům tak přiblíží, jak pracovat s dětským talentem a společně žít úspěšný a šťastný život.„
Dále v rámci 5. ročníku Klášterního kouskování – proběhla Výstava ze šuplíku 26.5-30.5.2018 (Výstava prezentuje díla autorů současné
umělecké scény a nabízí pohled do jejich soukromého prostoru-šuplíku.) a 10.9. až 10.11.2018 byla tato výstava umístěna v galerii PAPE ODRY.
V listopadu 2018 jsme otevřeli charitativní „OBCHŮDEK“ KOUSEK. Je umístěn v areálu naší firmy Pars Komponenty ve Studénce. A je vlastně
pokračováním prodeje pomalé módy Klášterního kouskování.
A protože bilancujeme rok 2018 v rámci naší dosavadní činnosti, s radostí oznamujeme,
že jsme v roce 2018 podpořili 11 projektů v hodnotě více než 160 tisíc korun českých.
Z pátého ročníku Klášterního kouskování bylo vybráno necelých 110 tisíc korun českých.

Seznam podpořených projektů v roce 2018
I. GRANTOVÁ VÝZVA
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava
Integrační klub BRÁNA
5 000 KČ
Integrační klub BRÁNA doprovází mladé lidi se zdravotním postižením na cestě k jejich osamostatnění. Pro fungování klubu jsou nezbytní mladí
dobrovolníci, kteří jsou pro své vrstevníky s hendikepem parťáky, kamarády a zároveň se díky nim snadněji začleňují do společnosti. Darovaná
částka přispěje na celoroční zajištění pitného a svačinkového režimu pro 25 dobrovolníků.
Světlana Marková
15 let paličkování ve Fulneku
3 000 KČ
U příležitosti 15-ti let paličkování ve Fulneku budou členky fulneckého klubu paličkování pořádat víkendový kurz „Navrhování krajky“. Cílem kurzu
je zdokonalení členek ve vytváření vlastních návrhů podvinků, aby jen nekopírovaly práce jiných krajkářek. Darovaná částka přispěje na zaplacení
lektorky kurzu.
Circus! Dance Studio, z. s.
Pole Princess 2019
3 000 KČ
Cirkus! Dance Studio se specializuje na výuku akrobatického tance na tyči a organizuje celorepublikovou soutěž Pole Princess 2019 pro děti od 6
do 17 let. Třetí ročník soutěže se bude konat v Bernarticích nad Odrou a krom soutěže v akrobatickém tanci na tyči bude přidána také divize
„akrobatické šály“. Finanční dar slouží jako příspěvek na instalaci a uchycení soutěžních tyčí.

II. MIMOŘÁDNÉ PROJEKTY
Sociální automobil, Bílovec
24 200 KČ
Nadační fond Kousek po kousku se zapojil do projektu „Sociální automobil“, kdy jsme částkou 24 200 Kč přispěli na pořízení automobilu Dacia
Dokker určený pro Domov pro seniory v Bílovci, který byl předán 2. října 2018.
Matěj Číp, Hodslavice
20 000 Kč
Další mimořádný dar poskytl Nadační fond Kousek po kousku nadanému studentu Matěji Čípovi jako příspěvek na podporu studia vysoké školy
ve hře na cimbál v USA. Příspěvek mu pomůže zaplatit náklady na školné.
Matěj Číp – Mimořádná výzva – S cimbálem za oceán
44 022 KČ
Tato částka byla vybrána pomocí mimořádné výzvy na našich webových stránkách a Facebooku jako pomoc při financování studia Matěje Čípa
v USA.

III. KLÁŠTERNÍ KOUSKOVÁNÍ (26.5-30.5.2018)
Zorganizovali jsme 5. ročník benefiční akce KLÁŠTERNÍ KOUSKOVÁNÍ, které vyneslo 108 981 KČ.
Díky této akci jsme podpořili:
Dioptrické brýle a doprovod pro TEREZKU
10 000 KČ
Roční Terezce život nadělil epilepsii a cukrovku. Příspěvek získaný díky Klášternímu kouskování 2018 byl použit na ubytování ve fakultní
nemocnici Motol pro rodiče, kteří Terezku při náročné operaci očí doprovázeli a také na nové dioptrické brýle.

Výletiště v DĚRNÉM
30 000 KČ
Příspěvek z Klášterního kouskování 2018 byl poskytnut spolku K PRAMENŮM, který zrealizoval stavbu krytého výletiště v Děrném. Jedná se o
místo, kam může zavítat na výlet či na piknik kdokoli. Součástí výletiště je krom krytého posezení i ohniště s lavičkami.
Stůl pro model města FULNEKU
10 000 KČ
Vlastní stůl pro model města Fulneku zhotovený panem MILANEM RAŠKOU jsme díky Klášternímu kouskování 2018 zadali zhotovit místnímu
stolaři, který se postaral o to, aby byl funkční, bytelný i krásný.
Model kláštera
30 000 KČ
Rozšíření historického modelu města Fulnek z 18.století v uměleckém zpracování Broňkem Hrubým, který je v současné době umístěn v Kostele
sv. Josefa (v klášteře ve Fulneku)
Výtvarný projekt - Proměna Města Fulneku
1 329 KČ
Projekt vedla Magdaléna Feilhauerová , která nyní studuje na pražské Akademii výtvarného umění v ateliéru grafiky. Jejím cílem je dát dětem
příležitost kreativním způsobem vyjádřit představy o směřování města, v němž žijí, přiblížit nenásilnou formou změny Fulneku během staletí a
podnítit v nich touhu po aktivním zapojení ve společenském životě města.
Velký dík patří našim dlouholetým dobrovolníkům a dárcům.
Děkujeme s úctou Martina Mazancová

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 2018
Finanční část
1. Obecné údaje
Účetní jednotka

Nadační fond Kousek po kousku

Právní forma

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

22. prosince 2011
31. prosince 2018

Výše majetkového vkladu

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
Osobní náklady
Ostatní náklady
Celkem

v tis. Kč
117
0
133
250

Přijaté dary
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

v tis. Kč
1500
1500
1051
78
209
120
6337
133

Ostatní ukazetele:
(tis. Kč)
Krátkodobý majetek
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Krátkodobé závazky

1.1.2018
774
6461
831
23

31.12.2018
1120
6923
745
23

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

