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SLOVO ŘEDITELKY
Milí přátelé,
dovolujeme si předložit Vám výroční zprávu Nadace Jana Pivečky za rok 2015. Jejím prostřednictvím chceme seznámit naše příznivce, přátele a dárce
s aktivitami, které jsme v průběhu uplynulého roku realizovali a rovněž předkládáme všem, kdo nás finančně i jinak podporují, zprávu o tom, jak nakládáme
s jejich dary a jak využíváme podporu, která je pro nadaci našeho typu nesmírně důležitá.
Věříme, že i aktivity malé regionální nadace mohou oslovit a zaujmout. Cílem naší práce je prostřednictvím výchovy a vzdělávání přispívat k vytváření zdravé
občanské společnosti v našem regionu, probouzet v mladých lidech zájem o dění kolem nich a vědomí spoluzodpovědnosti za podobu společnosti, ve které
žijí a ve které i oni budou jednou vychovávat svoje děti. Jedním z dalších cílů našeho snažení je zachovávat odkaz jejího zakladatele a vzácného člověka,
pana Jana Pivečky. Naší motivací je jeho životní filozofie, síla ducha a schopnost pozitivně nakazit všechny svým životním heslem „Nikdy se nevzdávej !“.
Chceme mladé lidi (a nejenom je) inspirovat jeho životním příběhem a motivovat je, aby si toto heslo převzali i pro své vlastní životy.
A rovněž, stejně jako v letech minulých bychom prostřednictvím této zprávy rádi poděkovali všem těm nesmírně důležitým fyzickým i právnickým osobám,
díky nimž můžeme už téměř dvacet let tyto cíle naplňovat. Velmi si této podpory vážíme a zároveň jsme si vědomi zodpovědnosti ke každému, kdo spojuje
svoje jméno se jménem naší nadace.
Mé osobní poděkování také patří celému pracovnímu týmu nadace, členům správní rady, revizorce účtů, členům grantové komise a dobrovolníkům.
Máte-li chuť dovědět se o roce 2015 v Nadaci Jana Pivečky podrobněji, nabízíme tuto výroční zprávu právě Vám.

Božena Filáková

2

O NADACI JANA PIVEČKY VE SLAVIČÍNĚ
Zakladatel:
Nadace byla založena 27. 11. 1996 zřizovatelem Janem Pivečkou (*24. 10.1919; + 5. 1. 2004)
Sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111.
Nadační jmění: 969.080,-- Kč
Vize Nadace Jana Pivečky
V návaznosti na historickou tradici, spojující ve Slavičíně jméno Pivečka nejenom s podnikáním a obchodem, ale také s podporou věcí veřejných a
lidem prospěšných, zejména ve vztahu k mládeži, vytvořit lepší občanskou společnost.
Poslání a role Nadace
Vycházejíc z filozofie vnesené do nadace jejím zakladatelem Janem Pivečkou, je aktivita nadace zaměřena především na podporu níže uvedených principů:
 vedení mládeže k úctě, pravdě, lidským právům, etice a morálce,
 vytváření prostoru pro zapojení mládeže do aktivních tvůrčích programů,
 ochrana kulturních a historických tradic a životního prostředí,
 vytváření prostoru pro prosazení a šíření hodnot spojených s rozvojem zdravé občanské společnosti.
Cíle podporované Nadací
 Podpora a pomoc výchově a vzdělávání mladých lidí, žáků, studentů a ostatní mládeže v České republice s důrazem na výchovu
a vzdělávání v oblasti kultury, ekonomiky, podnikání a obchodu, se zaměřením na zlínský a slavičínský region.
 Podpora a pomoc mezinárodní výměně studentů, žáků a učňů a mezinárodním studentským a vzdělávacím akcím.
 Podpora udržování a rozvoje podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkových ve Slavičíně.
 Podpora ochrany přírody a životního prostředí zlínského a slavičínského regionu, ale i jiných lokalit.
 Podpora a pomoc v oblasti kultury v České republice, s důrazem na zlínský a slavičínský region.
 Podpora a pomoc obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu, ale i v jiných místech v České republice.
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Účel Nadace
Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů.
Předmět činnosti Nadace
 Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc přípravě a realizaci vybraných programů a akcí realizovaných Nadací k dosažení a na podporu vytýčených
cílů, včetně vlastní realizace těchto akcí.
 Spolupráce s příslušnými státními a veřejnoprávními institucemi a se soukromými osobami za účelem společné podpory sledovaných cílů.
 Spolupráce se školami, školskými zařízeními, školskými a obecními úřady v oblastech týkajících se naplňování cílů Nadace.
 Pořádání různých výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných akcí za účelem naplňování cílů Nadace.
 Pomoc při prosazování mravního a morálního kodexu mladého člověka.
 Výměna zkušeností s jinými osobami (subjekty) obdobného druhu a zaměření, zejména spolupráce s obdobnými neziskovými organizacemi.
 Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka.
Filozofie Nadace
 Pomáhat konkrétním lidem, kteří pomoc potřebují a zaslouží si ji, vysvětlovat filozofii nadace, založené na lidství a pomoci toho, kdo může pomoci tomu,
kdo pomoc potřebuje.
 Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována, pocit, resp. potřebu chovat se obdobně, to znamená pomáhat v budoucnu (až jim to situace dovolí) dalším
lidem a tak předávat štafetu lidství a humanismu dál.
 Pěstovat v lidech, kterým je pomoc poskytována, pocit sounáležitosti s dalšími lidmi, kteří působí v nadaci nebo s nadací spolupracují.
 Nadace se svou filozofií nezištné pomoci snaží o vytvoření pyramidálního efektu. Nadace pomůže nebo jinak prospěje konkrétní osobě, přičemž nemá jiný
požadavek, než aby ten, kdo pomoc obdržel, se v budoucnu choval obdobně a sám pomáhal dalším lidem.
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LIDÉ V NADACI
ŘÍDÍCÍ A STATUTÁRNÍ ORGÁNY
Správní rada Nadace

Petra Blumenberg
předsedkyně SR

Ing. Michal Špaček
místopředseda SR

Ing. Jiří Genža
místopředseda SR

Ing. Rudolf Baďura
člen SR

Hana Arnoštová
členka SR

Mgr. Hana Urbanová
členka SR

Mgr. Eva Daňková
členka SR

MgA. Jana Buch
členka SR

Doc. MUDr. Marek
Svoboda, Ph.D.
člen SR

Renata Juráňová, DiS.
revizor účtů

á
Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace. Do výlučné působnosti
správní rady náleží: vydat statut a rozhodovat o jeho změnách, schvalovat rozpočet a jeho změny, schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti
a hospodaření, rozhodovat o sloučení, pokud není sloučení vyloučeno nadační listinou, volit nové členy správní rady a revizora a rozhodovat o odvolání člena
správní rady a revizora, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady a revizora, rozhodovat
o zvýšení nadačního jmění, rozhodovat o nadačních příspěvcích, grantech a jiných formách poskytnutí podpory třetím osobám, rozhodovat v záležitostech, u
nichž tak stanoví zákon nebo statut nadace.
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Revizor účtů
Revizor je kontrolním orgánem nadace. Kontroluje zejména plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví
vedeného nadací, přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu, dohlíží na to, zda nadace vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, nadační
listinou a statutem nadace, upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Nejméně jedenkrát ročně podává zprávu
správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti. Revizorem účtů je Renata Juráňová, DiS.

ZAMĚSTNANCI NADACE V ROCE 2015
Ředitel zajišťuje běžnou provozní činnost a agendu nadace, přitom se řídí statutem, obecně závaznými předpisy, zejména zákonem
227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech a usneseními (rozhodnutím) správní rady nadace. Ředitel zajišťuje vedení účetnictví
nadace a auditorské ověření účetní závěrky, zastupuje nadaci v operativním styku se státními a místními úřady a v jednání s dárci a
sponzory. Ve věcech delegovaných správní radou jedná a podepisuje ředitel nadace samostatně. Ředitelkou nadace je od roku 1996
Mgr. Božena Filáková.

Mgr. Šárka Pinďáková
provozní a programový
pracovník do 24.1.2015

Mgr. Zuzana Kujová
provozní a programový
pracovník od 1.1.2015

Ivana Sukaná
administrativa
od 1.12.2015

Mgr. Lenka Tomečková
provozní a programový
pracovník do 4.10.2015

Iva Strnadová
úklid
do 28.2.2015

Marie Dubská
úklid
od 1.4. do 31.10.2015

Pracovní místa Simony Puškárové, Jitky Bulíčkové a Ivy Strnadové byla vytvořena s podporou OP LZZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
České republiky v rámci projektu „Zkuste to s námi“, realizovaného obecně prospěšnou společností Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana
Pivečky,o.p.s., registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/96.00208 a pracovní místo Marie Dubské v rámci projektu „Zkuste nám dát šanci“, registrační číslo
projektu CZ.1.04/3.3.05/D6.00346.
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Grantová komise

Registrace

Mgr. Petr Odehnal, Ph.D., Valašské Klobouky
MUDr. Marie Turčínková, Slavičín
Ing. Jiří Genža, Zlín
PhDr. Jaroslav Mikulík, Uherský Brod

Nadace je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 97

IČO

Vedení účetnictví, daňové poradenství

657 92 424

Ing. Alena Mahdalová, ext.

Telefon

Právní poradenství

571 110 425, 739 095 315
Advokátní kancelář JUDr. Stanislava Knotka
Mgr. Petra Křenková

E-mail

Stálí dobrovolníci

njp@pivecka.cz

Petr Drha

Webové stránky

KONTAKTNÍ ÚDAJE

www. pivecka.cz

Adresa sídla

Bankovní účty

Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín,
Česká republika

UniCredit Bank, pobočka Zlín
číslo účtu: 50882005/2700
Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín
číslo účtu: 86-2050860227/0100
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ROK 2015 V NADACI JANA PIVEČKY

jasné, jakým směrem se bude ubírat podpora neziskových organizací
z programů EU.

ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE

Realizace rozvojových projektů

Rozhodovací a strategická činnost správní rady

V roce 2015 nadace nerealizovala žádné rozvojové projekty a to zejména
z toho důvodu, že nové programové období je teprve v začátku a
prozatím jsme nenašli vhodnou výzvu, z které bychom se chtěli a mohli
ucházet o finanční prostředky na realizaci projektů.

Správní rada se v roce 2015 sešla k řádnému zasedání třikrát. Kromě
své role statutárního orgánu a s tím spojeného příslušného rozhodování
řešila především otázky financování a aktuální finanční situace. Nadace
Jana Pivečky nemá vysoké nadační jmění, které by jí dávalo jistotu
finančního zabezpečení potřebného k naplňování její vize a cílů. Zároveň
je nadací, která kromě rozdělování financí třetím osobám realizuje vlastní
dlouhodobé i krátkodobé projekty. To znamená potřebu vynakládat
každoročně značné úsilí k zabezpečení potřebných finančních
prostředků. S tímto vědomím ale byla nadace už založena. Její devízou
je od počátku její činnosti vysoký morální kredit jejího zakladatele, pana
Jana Pivečky, který přesahuje hranice regionu. I když jeho původní
záměr na financování nadace ze zisku firmy, kterou založila v 19. století
jeho rodina, nemohl být vzhledem ke způsobu její privatizace realizován,
založil nadaci v duchu motta: „Nikdy se nevzdávej! s minimem finančních
prostředků a s vědomím, že zabezpečit její rozpočet bude každoročně
náročné. Myšlenky, s kterými nadaci založil, jsou stále hodné
následování a jsou motivací pokračovat v jeho díle. Motto má nadace
v grafické podobě chráněno ochrannou známkou v České republice a na
Slovensku.

Finanční zajištění nadace
Stejně jako v předcházejících obdobích se nadace i v roce 2015 v oblasti
strategie v získávání finančních prostředků zaměřila na následující
možné zdroje:
Na spolupráci nadace s konkrétními partnery pro konkrétní
projekty a grantové programy
Nadace i v roce 2015 pokračovala ve spolupráci s tradičními partnery,
kteří podporují vybrané projekty dlouhodobě. Za tuto pomoc a spolupráci
jsme velmi vděční a vážíme si důvěry dárců. Podrobně o nich
informujeme v programové části této zprávy. V roce 2015 byla po deseti
letech ukončena spolupráce s firmou Object Consulting s.r.o., Valašské
Klobouky, která dlouhodobě podporovala soutěž mladých programátorů
Who is Neo. Společnost přesídlila do Brna a nemohla by nadále
naplňovat cíl projektu, kterým bylo zejména inspirovat mladé lidi
v oblasti IT. Děkujeme společnosti a jejímu majiteli panu RNDr. Iljovi
Kravalovi za vytvoření vize celé soutěže a dlouholetou spolupráci a
přejeme, aby se firmě dařilo a mohla naplňovat nové vize ve svém
aktuálním působišti. Nadace již našla nového partnera pro soutěže
z oblasti IT a jedná o obsahu a podobě spolupráce.

V roce 2015 v oblasti strategického rozhodování správní rada
pokračovala v naplnění úmyslu přizpůsobit nadační listinu novému
zákonu č. 89/2012. Přizpůsobení obsahu nadační listiny reflektuje jednak
naplnění zákonné povinnosti v částech, kde to zákon vyžaduje a jednak
správní rada přistoupila k její aktualizaci s ohledem na současné potřeby
a dosavadní zkušenosti v mezích, které nový zákon, upravující činnost
nadací, umožňuje.

Na hledání možností podpory vybraných projektů z fondů EU
Rok 2015 byl v možnostech získávání finančních prostředků podobně
jako ten předcházející jakýmsi mezidobím, kdy možnosti pro podávání
žádostí o finanční podporu byly pro realizaci projektů v oblastech našeho

V oblasti dlouhodobé strategie byla prozatím možnost případného
sloučení se sesterskou obecně prospěšnou společností, která vznikla
v roce 2007 odložena a to zejména z toho důvodu, že prozatím není
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zájmu minimální. V novém programovém období 2014 – 2020 byly v roce
2015 vyhlášeny pouze první výzvy, z kterých jsme si však nevybrali
žádnou, která by mohla podpořit některý z našich záměrů.

Benefiční divadelní představení „Miláček Anna“ v podání Divadla
Palace Praha s Martinou Hudečkovou, Davidem Prachařem, Lindou
Rybovou, Sašou Rašilovem a Petrou Špalkovou v hlavních rolích se
uskutečnilo 13.1.2015. Návštěvníci shlédli vynikající komediální výkony
herců, a užili si skvělou zábavu od začátku až do konce. Představení,
které se uskutečnilo v Sokolovně ve Slavičíně, bylo tradičně vyprodáno.

Četnější možnosti čerpání budou nabízeny s velkou pravděpodobností
až od roku 2016.
Na hledání možností podpory nadačních projektů z dotačních
prostředků dostupných v České republice, zejména město, Krajský
úřad, celorepublikově působící nadace
Nadace v roce 2015 nezískala od města, či kraje dotační prostředky,
nicméně realizovala v partnerství s městem Slavičín několik projektů soutěže Helfíkův kotár, Literární soutěž středních škol Zlínského a
Trenčianského kraje nebo akce pro veřejnost jako byla výstava fotografií
k 10. výročí úmrtí pana Jana Pivečky nebo tradiční Pohádkový les.
Součástí těchto partnerství bylo buď nefinanční plnění jako například
pronájmy prostor zdarma nebo finanční podíl na realizaci výše uvedených
akcí.

Nejinak tomu bylo i při listopadovém benefičním představení hry Jo,
není to jednoduché!, s herci Jiřím Langmajerem, Adélou Gondíkovou,
Monikou Timkovou, Karolínou Krejčovou a Davidem Punčochářem. I
tady se diváci výborně bavili. Daří se tak naplňovat vizi benefičně
propagačních akcí, které mají jednak nadaci propagovat a přinášet jí
finanční prostředky a zároveň mají přinášet možnost vidět „naživo“
známé herecké osobnosti.

Na rozvoj individuálního a firemního dárcovství
V roce 2015 nadace rozvíjela partnerství s tradičními individuálními a
firemními dárci a navázala spolupráci s několika dalšími, od kterých
získala významnou finanční podporu. Této skutečnosti si nesmírně
vážíme. Podrobný výčet všech dárců je možné najít ve finanční části této
zprávy a všem patří naše velké a upřímné poděkování.
Na realizace benefičních akcí
V roce 2015 se uskutečnily tři benefiční akce.
Ples po našem
Uskutečnil se v únoru 2015. Díky významné pomoci členů správní rady,
přátel a příznivců nadace ples vynesl nadaci více než 32 tisíc Kč. Seznam
všech dárců, kteří poskytli věcné plnění, je uveden v další části této
zprávy. Všem patří naše velké a upřímné poděkování.
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Grantová činnost
Grantová podpora projektů třetích osob směřovala v roce 2015 do tradičního
grantového Programu na podporu vytváření zdravé občanské
společnosti. Zaměřuje se na podporu obecně prospěšné činnosti, podporu
kulturních, historických a regionálních tradic, podporu sociální sféry se
zaměřením na propojení výchovně vzdělávací práce nadace s potřebami
sociálně, zdravotně nebo jinak handicapovaných spoluobčanů. V řádném
grantovém kole jsme podpořili 2 vybrané projekty, které doporučila ke
schválení grantová komise.

mnohých akcí už nedovedeme představit a úzce spolupracujeme taktéž
s Městskou knihovnou. Nadace bezplatně využívá nejen prostory
knihovny, ale například i sokolovny a městského úřadu.
V oblasti vztahů s dárci
V oblasti vytváření a udržování vztahů s dárci se nadace orientuje na
dlouhodobou a oboustranně prospěšnou spolupráci. Velmi si vážíme
dlouholeté podpory tradičních dárců a usilujeme o smysluplné a efektivní
využití poskytnuté podpory. Jako malá regionální nadace si velmi vážíme
jejich rozhodnutí spojit své jméno nebo jméno firmy s naší nadací. Naše
úsilí směřuje jak k udržení důvěry stávajících dárců, tak k získávání
nových, což se nám dařilo i v roce 2015.

Kromě toho jsme podpořili vydání CD uskupení mladých muzikantů „Sešli
jsme se“ a dále několik fyzických osob v rámci soutěží, výročních cen a
individuálních ocenění. Podrobný výčet přinášíme rovněž v další části této
zprávy.

V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi
V této oblasti se zaměřujeme na udržení stávajících a vytváření nových
místních partnerství, která povedou ke zkvalitnění práce neziskového
sektoru a k vytváření zdravé občanské společnosti v regionu. Nejužší
spolupráci NJP realizuje se sesterskou obecně prospěšnou společností
Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při NJP, o.p.s. Významná je i
spolupráce s dalšími neziskovými a příspěvkovými organizacemi, např.
s Charitou Sv. Vojtěcha, s DDM ve Slavičíně, s Mateřským centrem ve
Slavičíně apod. Tradičním partnerem je zlínská pobočka Rotary clubu.
Rotariáni se hlásí k odkazu svého někdejšího člena a prezidenta Jana
Pivečky a kromě pravidelné finanční i materiální podpory se vybraní
členové RC osobně účastní realizace nadačních projektů. V roce 2015 se
kromě tradičního vzpomínkového výjezdního zasedání v NJP účastnili
v porotách literární soutěže, byli hosty diskusního fóra mládeže a
slavnostních vyhlášení soutěží, podíleli se na organizaci mikulášského
setkání s dětmi z dětských domovů apod. Zástupci nadace se naopak
zúčastnili vánočního koncertu Rotary clubu v kostele ve Zlíně.

Vnější vztahy Nadace Jana Pivečky
V oblasti vztahů s veřejností a školami
Projekty Nadace Jana Pivečky jsou z velké části zaměřeny na spolupráci
se školami všech stupňů – do projektů se v roce 2015 zapojilo cca 40
škol, a to od malých základních škol až po školy vysoké v České
republice i na Slovensku. O jednotlivých projektech se můžete podrobně
dočíst v programové části této zprávy.
V oblasti vztahů s orgány veřejné správy
Jako klíčovou vnímáme v oblasti vztahů s orgány veřejné správy
spolupráci s Městem Slavičín a s Krajským úřadem ve Zlíně. Ve
spolupráci s Městem nadace realizuje zejména projekty zaměřené na
rozvoj Pivečkova lesoparku, město pomáhá s materiálním zabezpečením
akcí a podílí se též na financování projektů určených pro širokou
veřejnost. Bez pomoci pracovníků městského infocentra si organizaci
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Cena je udělována ve třech kategoriích: Funny shoe je kategorie pro
začínající návrháře, studenty středních škol. Studenti odevzdávají plakát,
kresbu nebo výtvarný objekt. Tato kategorie navazuje na dlouholeté
soutěže „Veselá bota“ a „Fantastická bota“, které nadace vyhlašovala
v minulosti.

PROGRAMOVÁ OBLAST
V roce 2015 nadace realizovala vlastní projekty ve všech programech, do
kterých vymezila svou působnost, a to:




Výchova a vzdělávání
Vytváření zdravé občanské společnosti
Ekologie

Aktivity nadace se profilují zejména do prvních dvou oblastí, kde jsou
realizovány tradiční i nové projekty. V oblasti ekologie se nadace
soustřeďuje především na projekty a aktivity v souvislosti s údržbou a
obnovou Pivečkova lesoparku.

Výchova a vzdělávání
Dlouhodobě je klíčovou oblastí aktivit nadace výchova a vzdělávání.
Nejinak tomu bylo i v roce 2015. Aktivity byly zaměřeny na podporu
celkové vzdělanosti v regionu napříč věkovou strukturou. Kromě
tradičních a dlouhodobých projektů pro žáky a studenty se nadace
zaměřila na projekty určené pro cílové skupiny sociálně a zdravotně
znevýhodněných osob. Prostřednictvím tradičních projektů pokračovala i
v podpoře mladých talentů a v zapojování žáků a studentů do řešení
problémů místní komunity.

Druhou kategorií je Young spirit, určená rovněž pro studenty středních
škol, avšak pro již vyspělejší designéry. V této kategorii studenti
odevzdávají hotové výrobky – obuv, doplňky, koženou galanterii. Třetí
kategorií je Professional view a je určena studentům vysokých škol a
mladým designérům z praxe do 30 let. Jak název kategorie napovídá,
tady jde již o vysoce profesionální návrhy vyspělých návrhářů. Vítězové
všech kategorií převzali svá ocenění v rámci doprovodného programu
veletrhu KABO v Brně dne 23. 8. 2015. Od partnerů soutěže obdrželi
zájezd na mezinárodní veletrh obuvi MICAM a MIPEL do Milána, každý v
hodnotě 10 tis. Kč včetně kapesného. Diplomem bylo oceněno dalších
šest studentů. Vítězné a další vybrané práce byly na veletrhu KABO
vystaveny. Mladí designéři mají tak možnost představit se jak
obuvnickým firmám, tak široké veřejnosti.

Projekty realizované v tomto programu v roce 2015
Vyhledávání a podpora talentů ve výtvarné oblasti - výtvarné
soutěže
Cena Nadace Jana Pivečky
Ve spolupráci s tradičními partnery, kterými jsou Česká obuvnická a
kožedělná asociace a společnost Brněnské veletrhy a výstavy, a.s.,
realizovala nadace v roce 2015 již devátý ročník soutěže pro mladé
návrháře obuvi a doplňků z kůže "Cena Nadace Jana Pivečky".
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Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Pohádková
bota"

Motivace žáků a studentů v dalších oblastech a oborech
Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje

V roce 2015 se uskutečnil již 19. ročník výtvarné soutěže pro malé školy.
Zapojilo se 11 škol včetně Základní školy speciální a praktické. Tentokrát
jsme zvolili téma, které byly blízké zakladateli nadace. Obdrželi jsme 180
prací, z nichž porota výtvarníků vybrala k ocenění 31 obrázků.

Literární soutěž středních škol Zlínského a Trenčianského kraje pořádá
Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Gymnáziem Jana Pivečky ve
Slavičíně a Gymnáziem v Dubnici nad Váhom. V roce 2015 se uskutečnil
již 19. ročník soutěže pod mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom
ovlivnili budoucnost".

Smyslem soutěže je, podpořit a zviditelnit zejména malé vesnické školy,
které se neustále potýkají s celou řadou problémů – od úbytku žáků a
nutnosti vyučovat spojené ročníky až po ohrožení samotné existence škol.
Děti z těchto škol nemají tolik možností soutěžit a porovnávat se s vrstevníky
jako žáci městských škol.
Spolupráce s malými školami navíc umožňuje pozitivně působit a získávat
mladou generaci pro účast na vytváření zdravé občanské společnosti
v obcích už od mladšího školního věku. Vítězové si své diplomy a knižní
odměny převzali 23. 6. 2015. Tentokrát nám počasí nepřálo a ceny nemohly
být předány v Pivečkově lesoparku, proto jsme vítěze soutěže a jejich
pedagogy pozvali do městské knihovny.

Soutěž má dvě kategorie – prózu a poezii. V oblasti prózy studenti
zpracovávají volné téma. Mohou zvolit libovolný literární útvar a vyjádřit
se k jakémukoliv problému, který vnímají v naší či slovenské společnosti.
Do soutěže bylo přihlášeno 57 prací z 18 škol. Hodnocení probíhalo opět
dvoukolově. V prvním kole porotci vybírali práce, které je zaujaly. Ve
druhém kole pak práce byly hodnoceny dalšími porotci, kteří již přidělovali
jednotlivým pracím pořadí, z čehož pak součtem vzniklo pořadí konečné.
Oceněno bylo celkem 6 autorů z 5 škol.
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Do kategorie Poezie na volné téma, která je velmi oblíbenou součástí
soutěže, zaslalo 51 prací svých studentů 8 škol. Básně byly hodnoceny
členy Klubu přátel hudby a poezie ze Zlína. Porota udělila ocenění a věcnou
cenu 6 autorům z 5 škol. Všichni vítězové z obou kategorií si převzali svá
ocenění na slavnostním vyhlášení v obřadní síni slavičínské radnice dne
28. 4. 2015. Soutěž je dlouhodobě finančně podporována zlínským Rotary
clubem, jehož zástupce pan Eduard Richtar se slavnostního odpoledne
zúčastnil jako jeden z hostů, kteří předávali vítězům jejich ocenění.

rozhodli učit desetileté děti poskytovat první pomoc při ohrožení zdraví a
života, jsou záchranáři z Jeseníku. Ti začali v roce 2000 proškolovat děti
pod mottem: „Lépe je zapálit alespoň malou svíčku než proklínat tmu."
Nadace se k myšlence připojila v roce 2002 ve spolupráci se záchranáři
ze Zlína. Partnery soutěže jsou kromě záchranářů také příslušníci HZS
Zlínského kraje, Policie ČR a Autoklubu Zlín. Finančně soutěž
dlouhodobě podporuje Město Slavičín a celá řada sponzorů a při
organizaci pomáhá několik desítek dobrovolníků. Přednášek, které
realizovali profesionální záchranáři, se v roce 2015 zúčastnilo více než
180 dětí ze 7 škol. 22 dvoučlenných hlídek, reprezentujících jednotlivé
školy, pak soutěžilo v terénu, kde si děti musely poradit s autenticky
namaskovanými poraněními v autentických situacích, do kterých se
mohou dostat i v reálném životě. Uspět v této soutěži není jednoduché,
protože plnění náročných úkolů hodnotí profesionální zdravotníci.
Zvítězilo družstvo ZŠ Nedašov, které pro svoji školu získalo na 12 měsíců
krásný putovní pohár. Soutěž je provázena bohatým doprovodným
programem, v rámci kterého je mimo jiné možné shlédnout ukázku
spolupráce jednotlivých složek IZS při zásahu u dopravní nehody. V
lesoparku je taktéž možné po celou dobu závodu vidět policejní a požární
techniku.

Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin.

Helfíkův kotár
Čtrnáctý ročník soutěže s branně-zdravotnickou tématikou pro žáky 5. tříd
„Helfíkův kotár“ probíhal v regionu Slavičínska, Valašskokloboucka a
Luhačovicka v průběhu dubna a května a byl završen závodem v terénu
v sobotu 6. 6. 2015 v Pivečkově lesoparku.
Autory myšlenky na uspořádání soutěže, jejímž prostřednictvím se

Projekt finančně podpořilo město Slavičín a další dárci
uvedení ve finanční části této zprávy.

Diskusní fórum mládeže
Diskusní fórum mládeže nadace realizuje od roku 2002 ve spolupráci se
zlínským ROTARY clubem. V roce 2015 se do projektu zapojilo 9
základních škol a osmiletých gymnázií ze Zlínského kraje. Po úvodních
besedách ve školách, kde jsme seznámili studenty s principy projektu,
jsme zorganizovali tři široká diskusní fóra. V každém z nich diskutovalo
asi 200 vybraných žáků a studentů ve věku 15 let s pozvanými hosty
z různých oborů lidské činnosti, kteří jsou nejenom skvělými odborníky ve
svých oborech, ale jsou i pozoruhodnými osobnostmi. Hosty byli tentokrát
spisovatel a hudebník Jiří Dědeček, podnikatelka a europoslankyně Dr.
Martina Dlabajová a válečný hrdina, letec RAF plk. Alois Dubec. Všichni
hosté se svých diskusních fór zhostili výborně. Zajímavě seznámili mladé
posluchače se svými životními příběhy a žáci a studenti pak měli
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příležitost klást dotazy. Zaznělo mnoho zajímavých otázek i odpovědí.
Bohužel se na všechny se v rámci vymezeného času nedostalo. To
svědčí o vyspělosti dnešních mladých lidí a jejich schopnosti rovnocenně
diskutovat s dospělými lidmi, kteří jsou ve svých oborech úspěšní.

Vzdělávání dospělých
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění
v regionech Slavičín – Dubnica

Studenti mohli na závěr realizovaného ročníku diskusních fór vyjádřit svůj
vlastní názor na diskutovaná témata nebo na samotnou podstatu diskusních
fór prostřednictvím úvahy a poskytovali tak organizátorům zpětnou vazbu. 13
nejzajímavějších názorů bylo odměněno věcnou odměnou.

Projekt byl realizován v programu přeshraniční spolupráce Slovenská
republika – Česká republika v letech 2009 - 2011. V roce 2012 byl
finančně ukončen a je v pětiletém období udržitelnosti. Na obou stranách
hranice probíhaly v roce 2015 vzdělávací a motivační aktivity zaměřené
na zvyšování znalostí, dovedností a schopností cílových skupin. Na české
straně to byli nezaměstnaní, sociálně a zdravotně handicapovaní a osoby
na mateřské nebo rodičovské dovolené. Nadále bylo možné denně
bezplatně využívat v PC učebně počítače s připojením na internet, z toho
dva dny v týdnu s prodlouženou provozní dobou do 18 hodin. Ve
středisku je možné ukládat dokumenty na nosiče nebo je tisknout. Je také
možné využívat asistence pracovníka a individuální výuku konkrétních
programů či operací. Pokračovaly též počítačové a další vzdělávací kurzy.
Velmi aktivně pokračuje spolupráce cílových skupin z ČR a SR, které se i
po ukončení projektu setkávají pravidelně a využívají nabídky
vzdělávacích aktivit na obou stranách hranice. Společně plánují a účastní
se přednášek, workshopů a společenských akcí u partnera.

Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin.

Besedy, workshopy a výchovně vzdělávací akce
Běžnou součástí působení nadace v regionu jsou besedy pro různé cílové
skupiny žáků, studentů i dospělých, kteří navštěvují nadaci v rámci různých
programů a projektů škol nebo v rámci mimoškolních aktivit. V roce 2015 to
byli mimo jiné studenti SUPŠ Uherské Hradiště, děti ze základních škol,
senioři, apod. Tradičně se v sídle nadace uskutečňují besedy s dětmi v rámci
projektů „Toulky historií Slavičínska“, který organizuje místní DDM ve
spolupráci s městskou knihovnou a „Slavičín – moje město“, do kterého jsou
zapojeny děti ze ZŠ Vlára Slavičín. Často nadaci navštěvují též individuální
návštěvy všech věkových kategorií.
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Nadace se ve svých programech zaměřuje mimo jiné i na edukaci osob se
zdravotním znevýhodněním. Mezi ně patří, mimo jiné, i diabetici, z nichž
většina je v seniorském věku. Hlavním cílem projektu je zlepšení zdravotního
stavu, množství sociálních kontaktů, odstranění emočního vypětí a stresu,
zlepšení komunikace a posílení přátelských vazeb.

z Burešova a z Vizovic. V příjemné předvánoční atmosféře děti zazpívaly
koledy, zatančily a od nás obdržely mikulášskou nadílku.

Výroční Cena Nadace Jana Pivečky pro nízkoprahová zařízení pro
mládež
Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Pracovní skupinou nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje udělila v roce 2015 šestou
Výroční cenu pro pracovníky a příznivce nízkoprahových zařízení.
Smyslem je zviditelnit přínos nízkoprahových zařízení v práci s mládeží
ohroženou sociálně patologickými jevy, ocenit vybrané pracovníky těchto
klubů a firmy a příznivce, kteří nezištně nízkoprahovým klubům pomáhají.
Jednotlivá nízkoprahová zařízení i jejich uživatelé mohou každoročně
nominovat své pracovníky na ocenění „Pracovník roku NZDM
Zlínského kraje“ a rovněž mohou nominovat své dobrovolníky, příznivce
a sponzory na ocenění „Kamarád nízkoprahu“.
V roce 2015 bylo nominováno 7 pracovníků a 3 „kamarádi“ nízkoprahu.
Ocenění „Pracovník roku“ bylo uděleno paní Mgr. Janě Zavřelové,
vedoucí zařízení a sociální pracovnici z NZDM Rubikon Vsetín,
nominované Martou Doubravovou a pracovnicí z jiné organizace Monikou
Žáčkovou. „Kamarádem nízkoprahu“ se stal pan Pavel Záleský,
nominovaný nízkoprahovým zařízením T-klub za dlouholetou nezištnou

Vytváření zdravé občanské společnosti
Spolupráce NJP s dětskými domovy ve Zlínském kraji
Nadace Jana Pivečky dlouhodobě spolupracuje s dětskými domovy
v regionu, zejména s domovy ve Vizovicích na Chrastěšovské ulici, ve
Valašských Kloboukách - Smolině a ve Zlíně – Burešově. V rámci této
spolupráce dochází k vzájemným návštěvám a účasti na akcích
uspořádaných nadací nebo domovem. Velmi úzkou spolupráci má nadace
tradičně zejména s DD Vizovice. Pro děti jsme zorganizovali například
návštěvu na regionální přehlídce amatérských divadel Valašské křoví,
zúčastnili jsme se tradičního setkání u táboráku ve Vizovicích, pozvali
jsme děti do nadace na letní setkání v nízkoprahovém v klubu Kampak?
Na tradiční předvánoční setkání v nadaci přijely děti ze Smoliny,
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pomoc a spolupráci v roli správce budovy, kterou klub užívá. Ocenění
byla předána začátkem roku 2016 v sídle nadace ve Slavičíně.

Akce pro veřejnost
Výstava fotografií k 11. výročí úmrtí pana Pivečky

Výchova dobrovolníků pro místní komunitu

5. ledna 2015 se v galerii slavičínské radnice uskutečnilo v rámci výstavy
fotografií za života pana Jana Pivečky společenské setkání k 11. výročí
jeho úmrtí. Výstavou si nadace chtěla připomenout výjimečné životné
osudy zakladatele nadace. Kromě možnosti prohlédnout si zajímavé
fotografie, zazněly vzpomínky spolupracovníků, přátel a zástupců
partnerských institucí. Výstavu shlédli jak žáci škol, tak i mnoho dospělých
individuálních návštěvníků.

Nadace, stejně jako po celu dobu své existence, pokračovala i v roce 2015 v
systematické práci s dobrovolníky. Jako nezisková organizace bychom
většinu projektů bez pomoci dobrovolníků vůbec nemohli realizovat. Proto
oslovujeme zájemce o pozici dobrovolníka a zapojujeme je do naší práce.
Dobrovolníkem může být prakticky každý. Těší nás, že se počet našich
dobrovolníků nezmenšuje, byť jednotlivé osoby se mění. Někteří z našich
dobrovolníků po ukončení studia nebo z jiných důvodů opouští Slavičín a jiní
naopak přicházejí. Kromě toho máme stálého dobrovolníka, který pravidelně
pomáhá v sídle nadace s tím, co je právě aktuálně potřeba a na co nestačí
personální kapacita pracovníků nadace. Bylo tomu tak i v roce 2015.

Koncert pěveckých sborů Cantica Laetitia a Kvítek
V sobotu 20. 6. 2015 nadace uspořádala v kostele sv. Vojtěcha společný
koncert dvou držitelů mnoha významných ocenění v soutěžích pěveckých
sborů a to sboru Cantica Laetitia ze Zlína a Kvítek z Dačic. Koncert
přinesl návštěvníkům hluboký hudební zážitek.
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Pohádkový les
Pohádkový les se uskutečnil tradičně poslední srpnovou sobotu na
rozloučenou s prázdninami. Ve spolupráci s Městem Slavičín, divadelním
souborem SemTamFór a s desítkami dobrovolníků všech věkových
kategorií jsme uspořádali 11. ročník zábavného odpoledne pro děti, rodiče
a prarodiče v Pivečkově lesoparku a okolí. Děti se na zhruba
dvoukilometrové trati mohly setkat s oblíbenými pohádkovými bytostmi a
postavičkami. Cestou plnily úkoly, za což pak dostaly sladkou odměnu a
na památku diplom od krále a královny.
Smyslem akce je nabídnout rodinám možnost trávit společně volný čas v
přírodě. Její význam je dán také počtem dobrovolníků, kteří se
každoročně podílí na organizaci. Dalším přínosem je propojení různých
typů neziskových a zájmových organizací ve prospěch místní komunity.
Projekt finančně podpořilo město Slavičín.

Čtyřboj ženských družstev o pohár města Slavičína
V květnu 2015 se nadace podílela na organizaci 6. ročníku „Čtyřboje
ženských družstev o pohár města Slavičína“.
Jeho smyslem je organizovat ve Slavičíně sportovní akci určenou
výhradně ženám všech věkových kategorií, zejména těm, které nejsou
registrovány jako aktivní sportovkyně. Čtvrtého ročníku se zúčastnilo 8
družstev, včetně jednoho ze Slovenské republiky.
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Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských
Kloboukách

Ekologie

Roubený dům č. p. 7 ve Valašských Kloboukách je místem, s kterým je úzce
spjata historie Pivečkovy rodiny. Právě z tohoto místa přišli v roce 1860
Pivečkovi do Slavičína. Nadace roubený dům získala v roce 1999 a v letech
2000 – 2002 byl kompletně rekonstruován. Jeho využití mimo jiné souvisí
s pořádáním Valašského mikulášského jarmeku. Nadace Jana Pivečky se
jako člen občanského sdružení Valašský jarmek o.s. už 16 let podílí na
přípravě a realizaci jeho programu. Začátkem prosince 2015 se uskutečnil
jeho 25. ročník. Jde o tradiční akcí nadregionálního významu.

Pivečkův lesopark
V oblasti ekologie se nadace zaměřuje zejména na Pivečkův lesopark,
jeho údržbu a rozvoj. Lesopark je v současné době jednou z dominant
Slavičína, která je hojně navštěvována turisty. Kromě individuálních
návštěvníků je lesopark centrem organizovaných akcí, které pořádá
nadace, město i další organizátoři.

Každoročně jej navštíví tisíce návštěvníků z České republiky i ze zahraničí.
Nadace pro návštěvníky připravila v roubeném domě č. 7 ukázky řemesel,
pletení ošatek ze slámy, výrobu papučí a krpců. V rámci jarmekového
programu se nadace společně s ČSOP Kosenka podílí na propagaci
regionální spolupráce.
Roubený dům využívá také Městské muzeum ve Valašských Kloboukách
jako expozici chudé ševcovské domácnosti a ČSOP Kosenka.

Proto se nadace ve spolupráci s městem, které je provozovatelem
lesoparku zaměřuje na to, aby prostor byl stále atraktivní a udržovaný.
Každoročně je v lesoparku prováděn ořez stromů a keřů, údržba soch a
chodníků. Pro nejbližší období je potřeba naplánovat další sochařská
sympózia, jejichž výsledkem budou nové sochy, které nahradí ty
současné, jejichž životnost pomalu dochází.
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GRANTOVÁ OBLAST

Program na podporu iniciativ mladých lidí
V tomto programu nadace rozděluje nadační příspěvky zejména
vybraným projektům škol, zúčastněných v soutěži „Chceme pomáhat“.
Cílem programu je podpora aktivit mladých lidí, kteří se svou činností
zapojí do realizace projektů, které mají dopad na místní komunitu.
Podpora projektů by měla vést k pomoci potřebným, zodpovědnému
rozhodování, jasnému formulování myšlenek, toleranci vůči
menšinovým názorům a zejména k začlenění mladých lidí do místní
komunity.

V grantové oblasti jsme v roce 2015 rozdělili třetím osobám 25.000,-- Kč, a
to jak v grantových programech, tak ve formě účelových a mimořádných
nadačních příspěvků. V otevřeném grantovém řízení jsme rozdělovali
nadační příspěvky jednokolově v Programu na podporu vytváření zdravé
občanské společnosti. Řízení bylo vyhlášeno v červenci s uzávěrkou v září.

Program na podporu vytváření zdravé občanské společnosti ve
Zlínském regionu

Obsahem projektu může být:
 spolupráce skupin mladých lidí s institucemi a neziskovými
organizacemi sdružujícími sociálně či zdravotně handicapované
osoby, seniory apod.,
 spolupráce s dětskými domovy a dalšími zařízeními náhradní
výchovy,
 ochrana přírody a udržování přírodních hodnot,
 záchrana kulturních památek nebo upozornění na chátrající
památky,
 oživení tradic, místní historické a významné události a osobnosti
 prevence sociálně patologických jevů,
 další projekty s dopadem na místní komunitu

V tomto programu jsme mimo jiné v roce 2015 rozdělili také část výnosu
z Fondu stability za rok 2014 ve výši 1.100,-- Kč. Fond byl zřízen díky
podpoře Vzdělávací nadace Jana Husa v Brně a Nadace Partnerství Brno.
Bohužel v posledních letech se výnosy pohybují velmi nízko a z toho
důvodu se každoročně snižuje i úroveň grantové podpory z tohoto fondu.
Cílem programu je podpořit projekty přispívající k rozvoji zdravé občanské
společnosti ve Zlínském regionu. Jedná se zejména o tyto typy podpory:
 podpora projektů zaměřených na zachovávání historických a kulturních
tradic, řemesel, folklóru,
 podpora projektů spolupráce občanů a NNO s dětskými domovy,
pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní rodinné péče,
s organizacemi zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů,
s domovy pro seniory a dalšími podobnými subjekty působícími
v regionu,
 podpora projektů škol, domů dětí a podobných zařízení aktivizujících
mladé lidi ke snaze zapojit se do vytváření zdravé občanské
společnosti – projekty spolupráce škol s dětskými domovy,
pěstounskými rodinami, zařízeními náhradní péče, s organizacemi
zdravotně a jinak handicapovaných spoluobčanů, s domovy pro
seniory, zejména projekty, řešené společně studenty a žáky a
představiteli výše zmíněných skupin znevýhodněných spoluobčanů,
 podpora projektů, na jejichž realizaci se podílí veřejnost a které jsou
občanské společnosti v regionu prospěšné

V roce 2015 tento program nebyl otevřen.
Účelové a mimořádné nadační příspěvky
Další finanční prostředky byly v roce 2015 rozděleny formou účelových
a mimořádných nadačních příspěvků. Byly to finanční a věcné odměny
v projektech: Cena Nadace Jana Pivečky, Výroční cena Pracovník roku
NZDM Zlínského kraje, příspěvek na vydání CD.
Seznam projektů, které byly v roce 2015 podpořeny v grantových
programech, je uvedený v následující části zprávy, stejně jako seznam
nadačních příspěvků udělených mimo řádné grantové kolo.
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HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2015
PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – DOTACE, GRANTY, DARY
DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
M – Plast spol. s.r.o.
Zlaté jablko, a.s.
Mgr. Eva Daňková
UMABEL SE
Ing. Rudolf Baďura – BASS
Avex Steel Products s.r.o.
Dárce, který si nepřeje zveřejnění
Rotary Club Zlín
IS Trading spol. s r.o. Zlín
Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
TVD – Technická výroba, a.s.
František Hořák
Český svaz žen Slavičín
MEDIA MIX s r.o.
Eurocorp Trade s.r.o.
Dárce, který si nepřeje zveřejnění
BTH s.r.o.
CALIX Milan Smolka
Ing. Ludvík Hovorka
Dárce, který si nepřeje zveřejnění
Dary celkem
Příjem z plesu
CELKEM DOTACE, GRANTY, DARY

150.000,-- Kč
100.000,-- Kč
80.000,-- Kč
50.000,-- Kč
50.000,-- Kč
48.900,-- Kč
35.000,-- Kč
30.000,-- Kč
24.000,-- Kč
20.000,-- Kč
6.603,-- Kč
5.000,-- Kč
3.000,-- Kč
2.000,-- Kč
2.000,-- Kč
2.000,-- Kč
1.500,-- Kč
1.000,-- Kč
1.000,-- Kč
1.000,-- Kč
613.003,-- Kč
32.678,-- Kč
645.681,-- Kč

Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora projektu Diskusní fórum mládeže
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Věcný dar na podporu činností a programů
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Věcný dar na podporu činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora projektu Helfíkův kotár
Věcný dar na podporu činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Podpora činností a programů NJP
Ples Po našem
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VĚCNÉ DARY NADACI V ROCE 2015 POSKYTLI:
AE Partner, spol. s r.o.,
BASS Jaroslavice
Bistro - Libor Číž,
Bistro MŇAM
BLOK, Bojkovice,
Brutal Pop,
BTH Slavičín spol. s r.o.,
CALIX s.r.o.,
Centrum VERONICA Hostětín,
Continental Barum s.r.o. Otrokovice
ČSOB Pojišťovna,
DDM Slavičín,
Diaklub Slavičín,
Drogerie TETA Vladimír Koudela,
HELP Slavičín,
Hospoda Sparta Vlachovice,
Hotel RADUN Luhačovice
Charita sv. Vojtěcha Slavičín,
JAL Elektro s.r.o.,
Jitřenka Slavičín
Kadeřnický salon Beauty,
Kadeřnictví Ivana Častulíková,

Komerční banka, a.s. Slavičín
Kovárna VIVA Zlín
KOWAG s.r.o.,
Kristýna Dvořáková a Michal Filák
Květinářství Horák
Květiny KLÁRA
LEJA Salón,
Lékárna Dahlia Slavičín,
Lékárna Viapharm,
Lenka Tomečková
MAVEZ Slavičín
Město Slavičín,
Moštárna Hostětín s.r.o.,
M-PLAST s.r.o. Kroměříž
Nábytek Šuráň,
Nářadí Vítek,
NTS Prometal Machining, s.r.o.
OMAL Slavičín,
Outdoor-a-Sport.cz Floreš
Pekárna ORA Slavičín,
Pivovar Hrádek, Svekoma
Podravka - Lagris a.s. Dolní Lhota,
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Polfin Agro Loučka
Potraviny MONA-Monika Hubíková,
POZIMOS, a.s. Zlín
Příznivci NJP,
Profipaper s.r.o.,
Rexite, s.r.o. Zlín
Rotary club Zlín
Restaurace U Talafy Slavičín,
Restaurace Záložna Slavgast s.r.o.,
SPS STŘECHY s.r.o. Rokytnice,
ČSOB Pojišťovna,
Lenka Tomečková
Salón FASHION Alena Nováková
Spur a.s. Zlín,
TVD Technická výroba a.s. Rokytnice,
UnArtel s.r.o. Slavičín
VAMAK s.r.o. Křekov,
Vinotéka - Ing. Robert Janota,
Vývařovna Malaník
Zdeňka Malychová – Potraviny
Zlínterm s.r.o.

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
POSKYTNUTÉ NADACÍ V ROCE 2015 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
PROGRAM NA PODPORU VYTVÁŘENÍ ZDRAVÉ OBČASNKÉ SPOLEČNOSTI
Základní škola praktická a speciální Slavičín

5.000,-- Kč

Projekt „Les ve škole, škola v lese“

ZŠ a MŠ Rokytnice

5.000,-- Kč

Projekt „Polytechnická výchova“

Celkem

10.000,-- Kč

MIMOŘÁDNÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ÚČELOVÝCH DARŮ
Natálie Zdražilová
Pěvecký sbor CANTARE při ZUŠ Slavičín
Celkem

10.000,-- Kč

Cena Nadace Jana Pivečky

5.000,-- Kč

Projekt „Vydání CD skupiny Sešli jsme se“

15.000,-- Kč

ODMĚNY V SOUTĚŽÍCH
Knižní odměny

3.617,-- Kč

Literární soutěž

Knižní odměny

5.805,-- Kč

Výtvarná soutěž

Celkem

9.422,-- Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM

34.422,-- Kč
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FINAČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA K 31. 12. 2015 - AKTIVA
AKTIVA v tisících Kč

stav k 31. 12. 2014

stav k 31. 12. 2015

4403

4349

Ocenitelná práva

58

58

Oprávky k ocenitelným právům

-58

-58

Pozemky

469

469

1830

1830

120

120

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1110

1110

Oprávky k stavbám

-496

-589

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí

-120

-120

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-1110

-1110

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

2600

2639

852

910

9

7

35

9

Poskytnuté provozní zálohy

2

2

Jiné pohledávky

0

0

Ostatní pohledávky

3

0

31

23

729

826

Náklady příštích období

26

39

Dohadné účty aktivní

14

4

Příjmy příštích období

3

0

5255

5259

Dlouhodobý majetek celkem

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Krátkodobý majetek celkem
Materiál na skladě
Odběratelé

Pokladna
Bankovní účty

ÚHRN AKTIV
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ROZVAHA K 31. 12. 2015 - PASIVA

PASIVA v tisících Kč

stav k 31. 12. 2014

stav k 31. 12. 2015

Vlastní zdroje celkem

4969

5189

Vlastní jmění

2003

1832

Fondy

3273

3086

Účet hospodářského výsledku

-307

271

Cizí zdroje

286

70

Dodavatelé

0

6

Zaměstnanci

11

11

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění

7

2

Ostatní přímé daně

2

1

224

50

42

0

5255

5259

Jiné závazky
Výnosy příštích období
ÚHRN PASIV
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VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2015

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2014
Činnosti
Náklady v tisících Kč

Hlavní

Spotřeba materiálu

Hospodářská

Celkem

70

70

Spotřeba energie

3

3

Zboží

1

1

Služby

432

432

Mzdové náklady

125

125

Zákonné sociální pojištění

36

36

Zákonné sociální náklady

1

1

Kursové ztráty

0

0

Daně a poplatky

2

2

Jiné ostatní náklady

10

10

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

93

93

Poskytnuté příspěvky

25

25

798

798

Celkem
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VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2015
Výnosy v tisících Kč

Hlavní

Tržby z prodeje služeb

Hospodářská

264

102

Celkem
366

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

Aktivace celkem

0

0

Úroky

33

33

Jiné ostatní výnosy

52

52

0

0

Přijaté příspěvky (dary)

638

638

Provozní dotace celkem

-20

-20

Výnosy celkem

967

102

1069

Hospodářský výsledek

169

102

271

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění:
Nadační jmění:
75%

969.080,-- Kč
726.810,-- Kč

Náklady na provoz

76.129,20 Kč

Ostatní náklady byly vynaloženy na realizaci projektů v souladu se statutem nadace.
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VÝROK AUDITORA
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PODĚKOVÁNÍ
Srdečně děkujeme rovněž institucím, organizacím a přátelům, kteří nám v roce 2015 pomáhali:
Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech:
Advokátní kancelář JUDr. Knotka, Advokátní kancelář - Mgr. Petra Křenková, Autodoprava Mikeska, Zlín, Autoklub Zlín, Brutal Pop Slavičín, ČOKA,
ČSŽ Slavičín, DDM Slavičín, Dětský domov Burešov, Dětský domov Vizovice, Gymnázium Jana Pivečky Slavičín, Gymnázium ve Valašských
Kloboukách, Gymnázium v Dubnici nad Váhom, HZS Zlínského kraje, Hotel Baltaci Zlín, Hotel Radun Luhačovice, Charita sv. Vojtěcha Slavičín, IS
Trading, s.r.o, Zlín, Klub přátel hudby a poezie Zlín, Klub vojenské historie Slavičín, Krajské středisko ZZS Zlín, LAVR Design Slavičín, MAS
Luhačovské Zálesí, Město Slavičín, Městská knihovna Slavičín, Městské Infocentrum Slavičín, Městské muzeum ve Slavičíně, Město Dubnica nad
Váhom, Nadace Tomáše Bati ve Zlíně, Notářství Mgr. E. Daňková, Policie ČR, obvodní oddělení Slavičín, Press centrum p. Krumpolcová, Rotary
club Zlín, SemTamFór ochotnické divadlo Slavičín, SUPŠ Uherské Hradiště, Unartel, s.r.o. Slavičín, Úřad práce ve Zlíně, UTB Zlín, ZO ČSOP
Kosenka Valašské Klobouky, Základní škola Malé pole, Základní škola Vlára, další základní školy v regionu, ZUŠ Slavičín.
Přátelé, příznivci a dobrovolníci:
Baďurovi, Bartošová E., Bor V., Boráň P., Buch J., Cabák D., Červená S., Drha P., Filákovi, Floreš J., Fojtíková I, Holek I., Jandovi, Jeřábek J.,
Klabačkovi G. a M., Končický J a Š., Kosečková M., Kotrabová A., Kovaříková M., Křek R., Kubrychtová V., Kutra Z., Machalová S., Manovi,
Matulovi M a Z.., Odehnal P., Odehnalová Z., Pastorková M., Pavlůsková J., Pinďákovi I., V. a O., p. Ptáčková, Rak L., Rak T., Saňák J., Sedlářová
M., Slovák F., Studenkovi, Sudkovi, Svoboda P., Sviták O., Šašinkovi A. a M., Šebáková I., Šmotkovi, Štěpánikova J.,Štrbáková R., Štýbrová O.,
Thurzo Š., Uhlík J., Vaculínová H., Vyvlečka O.
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Vážení přátelé,
pokud Vás aktivity nadace oslovily a měli byste zájem se na nich podílet, můžete Nadaci Jana Pivečky podpořit na níže uvedené bankovní účty
nebo nás kontaktovat na číslech 571 110 425 nebo 603 271 904 a dohodnout se s námi na způsobu podpory.
Nadace je připravena dárcům vystavit darovací smlouvu a respektovat jejich přání týkající se zveřejnění jejich podpory.
Bankovní účty Nadace Jana Pivečky:
UniCredit Bank, a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: 50882005/2700
Komerční banka, a.s., pobočka Slavičín
číslo účtu: 86-2050860227/0100

NADACE JANA PIVEČKY
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic,
Tel.: 00420 571 110 425, 00420 603 271 904
E-mail: njp@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz
© 2016
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