Výroční zpráva
Nadačního fondu
Kousek po kousku
za rok 2020

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 2020.
Co rok 2020 našemu Nadačnímu fondu Kousek po kousku přinesl?
Rok 2020 se nesl ve znamení změn.
V březnu 2020 se tak trochu ztišila naše Země.
Díky tomuto ztišení a zklidnění jsme nemohli bohužel uspořádat již 7. ročník Klášterního kouskouvání.
Proto jsme přivítali nápad Magdalény Feilhauerové přenést prodej do virtuálního světa, světa instagramu. Mohli jste tedy zaznamenat fotky
kousků oblečení s nádherným popisem o příběhu značky.
Díky iniciativě zakladatele našeho nadačního fondu pana Vladimíra Vyhlídala jsme započali aktivní práce na našem fulneckém pozemku Nadačního
fondu Kousek po kousku. Naváželi jsme hlínu a upravovali příkré břehy pro snadnější přístup a údržbu pozemku.
Tak se začala rodit naše Zahrada Hojnosti.
Podpořili jsme s radostí Sociální kliniku.
Nejen země potřebuje péči, ale i my lidé máme duši a o tu Sociální klinice z.ú. jde.
Sociální klinika z.ú. je celorepubliková organizace zastřešující psychoterapeuty. Ti pomáhají lidem, pokud chtějí, k rovnováze duše i těla.

Přesto, že každý si svůj život tvoříme sami, občas nastane nelehká životní situace, se kterou přes veškerou snahu , potřebujeme pomoci. Je dobré
vědět, že je k dispozici odborník, který poradí, zklidní aktuní fázi a navede na cestu z bludného kruhu. No a úplně na závěr bych chtěla poděkovat
nám všem, že my lidé jdeme vytrvale, trpělivě svým životem a přijímáme jej s pokorou a úctou.

Hezké dny nám všem přeji
Martina Mazancová

S radostí oznamujeme, že jsme v roce 2020 podpořili tyto projekty:
Změna Paradigmatu, z.s.
Příspěvek poskytnut za účelem podpory projektu: Cyklus kruhů kolektivní inteligence na téma „ Jak probíhající celosvětová situace posiluje
společenské hodnoty a vede k systémové stabilizaci?“.
14 400 Kč

Sociální klinika z.ú.
Finanční dar za účelem poskytování kvalitní terapeutické služby lidem, kteří se nacházejí v náročné životní situaci a nemohou si tyto služby
z finančních důvodů dovolit. Přesto na sobě chtějí pracovat, hledají změnu a uvědomují si díl své zodpovědnosti. Dar je věnován na podporu
rozvoje služeb Sociální kliniky v Moravskoslezském kraji.
20 000 Kč

Nadační fond BĚH PRO ..MATYHO
Účelem, pro který je Nadační fond běh PRO zřízen, je podpora hendikepovaných a sociálně slabých lidí. Nadační fond pořádá zejména benefiční
běhy, jejichž výtěžek bude použit na zlepšení jejich životní úrovně. V roce 2020 se běželo pro Matyho.
10 000 Kč

Personální obsazení
Nadačního fondu Kousek po kousku

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

Členové dozorčí rady
Romana Řezníčková
JUDr. Karla Návedlová
Mgr. Darina Kovačíková

Výroční zpráva Nadačního fondu
Kousek po kousku za rok 2020
Finanční část
1. Obecné údaje
Účetní jednotka
Právní forma
Sídlo

Účel nadačního fondu

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

Nadační fond Kousek po kousku
Nadační fond
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
22. prosince 2011
31. prosince 2020
100 000 ,- Kč

Správní rada
Jméno a příjmení
Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA
Ing. Martina Mazancová
Ladislav Mazanec

Funkce
Člen
Předseda
Místopředseda

Dozorčí rada
Jméno a příjmení
Romana Řezníčková
JUDr. Karla Návedlová
Mgr. Darina Kovačíková

Funkce
Člen
Předseda
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 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 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
94
39
80
213

Přijaté dary
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

v tis. Kč
1500
1500
1051
78
209
120
6 337
133
178
372

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

1.1.2020
1114
6829
833
22

Vyhotoveno dne:

Podpis statutárního orgánu
(jméno, podpis):

30.06.2021

Ing. Martina Mazancová
Ing. Vladimír Vyhlídal, MBA

31.12.2020
1284
6829
1005
20

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

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
74213

