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SLOVO ŘEDITELKY
Milí přátelé,
dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Nadace Jana Pivečky za rok 2016. Jejím prostřednictvím bychom rádi seznámili naše příznivce, přátele, dárce i
širokou veřejnost s aktivitami, které jsme v průběhu uplynulého roku realizovali, jak nakládáme s přijatými dary a jak využíváme podporu, která je pro nadaci
našeho typu nesmírně důležitá. Pokud jste tuto zprávu dostali do ruky náhodou, věříme, že i Vás by aktivity malé regionální nadace mohly oslovit a zaujmout.
Nadace Jana Pivečky v roce 2016 oslavila 20. výročí svého založení. Pro regionální nadaci našeho typu je to mezník rozhodně nezanedbatelný. Dvacetiletá
historie svědčí o tom, že její aktivity stále oslovují a že má v regionálním neziskovém sektoru svoje pevné místo. Velmi nás potěšila i slova uznání, kterých se
nám dostalo ne benefiční akci k 20. výročí založení nadace v listopadu 2016. Pro nás je velkou ctí být dlouhá léta partnerem škol, institucí, jiných neziskových
organizací a partnerských firem, s kterými můžeme realizovat celou řadu obecně prospěšných aktivit a pomáhat formovat mladé lidi v duchu morálky, etiky a
zájmu o vytváření zdravé občanské společnosti. Ale hlavě je nám ctí, že většina našich partnerů a spolupracovníků se za ta léta stala našimi přáteli, s kterými
se vzájemně doplňujeme, respektujeme a rádi se potkáváme.
Jedním z cílů našeho snažení je zachovávat odkaz jejího zakladatele a inspirativního člověka, pana Jana Pivečky. Našim motorem je jeho životní filozofie, síla
ducha a schopnost pozitivně ovlivňovat všechny, kdo se na kratší či delší dobu octli v jeho blízkosti. Věříme, že počet jeho následovníků, kteří si jeho životní
motto vzali za své, stále roste. K tomu přispělo i obnovené vydání knihy autorů Milana Švihálka a Zuzany Tarabusové s názvem Jan Pivečka: „Nikdy se
nevzdávej!“ s novou předmluvou Milana Švihálka, věnovanou právě 20. výročí založení nadace. Díky společnosti M Plast Kroměříž můžeme šířit životní příběh
pana Pivečky mezi další mladé lidi.
Prostřednictvím této výroční zprávy bychom rádi poděkovali všem těm nesmírně důležitým fyzickým i právnickým osobám, díky nimž můžeme již více než
dvacet let tyto cíle naplňovat. Velmi si této podpory vážíme a zároveň jsme si vědomi zodpovědnosti vůči každému, kdo spojuje svoje jméno se jménem naší
nadace.
Mé osobní poděkování také patří pracovnímu týmu nadace, členům správní rady, revizorce účtů, členům grantové komise a dobrovolníkům.
Máte-li chuť, přijměte naše pozvání k virtuální procházce rokem 2016.
Božena Filáková
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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 výchovy a vzdělávání
Podpora vytváření zdravé občanské společnosti.
Podpora udržování a rozvoje podnikatelského a životního odkazu rodiny Pivečkovy.
Podpora obecně prospěšným cílům ve zlínském a slavičínském regionu.

Účel Nadace
Účelem Nadace je soustřeďovat hmotné prostředky, úsilí osob, materiální, organizační a jinou pomoc na podporu vytyčených cílů.
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Předmět činnosti Nadace
V rámci dosahování shora uvedených cílů se Nadace zaměřuje mimo jiné na následující aktivity:
 Pořádání a vyhlašování výročních cen, studentských soutěží, soutěžních akcí apod. k podpoře rozvoje tvůrčí individuality mladého člověka.
 Realizace výchovných, vzdělávacích, kulturních, sociálních a obdobných projektů v souladu s cíli Nadace.
 Finanční, materiální, organizační a jiná pomoc a spolupráce při přípravě a realizaci vybraných projektů třetích osob, které jsou v souladu s cíli a posláním
Nadace.
 Spolupráce s veřejnoprávními institucemi, školami, školskými zařízeními, neziskovými organizacemi a soukromými osobami za účelem naplňování cílů
Nadace.
 Prosazování etického a morálního kodexu v jakémkoliv jednání spojeném s činností a projekty Nadace.
Těžištěm působení Nadace jsou slavičínský a zlínský region.
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

Hana Arnoštová
členka SR

Ing. Michal Špaček
místopředseda SR

Ing. Jiří Genža
místopředseda SR

Ing. Rudolf Baďura
člen 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

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 2016
Ředitel
Ředitel zajišťuje běžnou provozní činnost a agendu Nadace, přitom se řídí statutem, obecně závaznými předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.
Občanský zákoník, který upravuje činnost nadací 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. Božena Filáková
ředitelka

Mgr. Zuzana Kujová
provozní a programový
pracovník do 30.6.2016

Ivana Sukaná
administrativa
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Petra Horáková
administrativa,
provozní pracovník
od 1.9.2016

Mgr. Šárka Pinďáková
provozní a programový
pracovník
v r. 2016 na MD

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

Vedení účetnictví, daňové poradenství
Ing. Alena Mahdalová, ext.

Právní poradenství

IČ
657 92 424

Telefon
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

když jeho původní záměr na financování jím založené 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.

ROK 2016 V NADACI JANA PIVEČKY
ORGANIZAČNÍ ROZVOJ NADACE
Rozhodovací a strategická činnost správní rady
Správní rada se v roce 2016 sešla k řádnému zasedání čtyřikrát, z toho
tři jednání byla pracovní a čtvrté se uskutečnilo u příležitostí 20. výročí
založení Nadace v neformálním duchu za účasti dcery pana Jana
Pivečky Petry Blumenberg.

V oblasti strategického rozhodování správní rada v roce 2016 dokončila
přizpůsobení nadační listiny novému zákonu č. 89/2012. Aktuálně
nadační listina reflektuje naplnění zákonné povinnosti v částech, kde to
zákon vyžaduje a kromě toho je aktualizována s ohledem na současné
potřeby a dosavadní zkušenosti v mezích, které nový zákon, upravující
činnost nadací, umožňuje. Za to patří velké poděkování zejména paní
notářce Mgr. Evě Daňkové.
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
zřejmé, jakým směrem se bude do budoucna ubírat podpora neziskových
organizací ze strany zákonodárných orgánu ČR a EU.

Kromě své role statutárního orgánu a s tím spojeného příslušného
rozhodování správní rada 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
8

Realizace rozvojových projektů
Na hledání možností podpory nadačních projektů z dotačních
prostředků dostupných v České republice, zejména město, Krajský
úřad, celorepublikově působící nadace

V roce 2016 Nadace v oblasti realizace rozvojových projektů podala do
Místního akčního plánu regionu Luhačovské Zálesí projekt na obnovu
technického zázemí víceúčelové učebny. Místní akční plány jsou
sestavovány a několik let dopředu a je potřeba do nich přihlásit všechny
investiční projekty, u nichž se realizátor hodlá v daném programovém
období ucházet o podporu z fondů EU. Pokud tak neučiní, nebude mu
s největší pravděpodobností podpora poskytnuta.

Nadace v roce 2016 sice nezískala od města, či kraje dotační prostředky,
nicméně realizovala v partnerství s městem Slavičín několik projektů,
např. soutěže Helfíkův kotár, Literární soutěž středních škol Zlínského a
Trenčianského kraje nebo akce pro veřejnost jako je tradiční Pohádkový
les. Součástí těchto partnerství bylo buď nefinanční plnění jako například
pronájmy prostor zdarma nebo finanční podíl na realizaci výše uvedených
akcí.

Finanční zajištění nadace
V oblasti strategie získávání finančních prostředků se Nadace, podobně
jako v předcházejících letech, i v roce 2016 zaměřila na následující
možné zdroje:

Na rozvoj individuálního a firemního dárcovství
V roce 2016 se podařilo udělat další významný krok v rozvíjení nových
partnerství s firemními dárci. Partnerství bylo na následující 2 roky
uzavřeno se společností AVEX Steel Products, s.r.o. Tento krok je
významným posunem ke stabilizaci nadačních prostředků. Poděkování za
realizaci tohoto záměru patří členům správní rady a zejména majiteli
společnosti panu Ing. Jiřímu Gistrovi.
Nadace dále rozvíjela partnerství s tradičními individuálními a firemními
dárci, od kterých získala významnou finanční podporu. Všech našich
dárců si nesmírně vážíme. Jejich podrobný výčet je možné najít ve
finanční části této zprávy a všem patří naše velké a upřímné poděkování.

Na spolupráci Nadace s konkrétními partnery pro konkrétní
projekty a grantové programy
Spolupráce Nadace s konkrétními partnery, kteří podporují vybrané
projekty dlouhodobě, pokračovala i v roce 2016. Dlouhodobého
partnerství a důvěry dárců si velice vážíme. Podrobně o nich
informujeme v programové části této zprávy.
Na hledání možností podpory vybraných projektů z fondů EU

Na realizace benefičních akcí

V programovém období 2014 – 2020 je prozatím vyhlašováno obecně
méně výzev, ve kterých jsou nadace oprávněným žadatelem. Pokud tomu
tak bylo, byly oprávněným žadatelem nadace, jejich činnost je
přizpůsobena novému občanskému zákoníku, který nově činnost nadací
upravuje. I z toho důvodu bylo nutné dokončit úpravu statutu. Ani v roce
2016 jsme proto nenašli program, z kterého by bylo možné podpořit
některý z našich záměrů na realizaci projektů v oblasti výchovy a
vzdělávání a vytváření zdravé občanské společnosti. Nicméně, jak už
bylo zmíněno, záměry byly zaneseny do Místního akčního plánu.

V roce 2016 se uskutečnily následující benefiční akce:
Ples Po našem
Uskutečnil se v únoru 2016. Díky zapojení členů správní rady, přátel a
příznivců Nadace ples vynesl Nadaci více než 20 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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Benefiční divadelní představení „Kšanda“ v podání Divadelní
Agentury Snů Jaroslava Sypala. Návštěvníci shlédli skvělé komediální
výkony herců. Představení, které se uskutečnilo 13. října 2016
v Sokolovně ve Slavičíně, bylo tradičně vyprodáno. Diváci se výborně
bavili a mohli shlédnout kromě Jaroslava Sypala i Michaelu Kuklovou,
Miluši Bitnerovou, Martina Maxu, Milana Pitkina a další. Realizací
divadelních představení se daří naplňovat vizi benefičně propagačních
akcí, které mají jednak Nadaci propagovat a přinášet jí finanční
prostředky a zároveň dávají divákům možnost vidět „naživo“ známé
herecké osobnosti. Divadelní představení bylo doplněno prezentací
s průřezem dvacetileté činnosti NJP v předsálí sokolovny.

Hreňa - violoncelo a Marka Švestky - kontrabas. Zazněly nádherné
skladby A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C. Debussyho, A. Pärta a J.
Masseneta, které ještě více umocnily slavnostní atmosféru večera.
Večerem skvěle provázela Jitka Randárová. V programu se vesele i
vážně vzpomínalo na dobu před založením Nadace, na její začátky a
samozřejmě i na jejího zakladatele. Příběhy a vzpomínkami přispěli blízcí
spolupracovníci a přátelé Jana Pivečky, kteří stáli u zrodu prvních
projektů, ti, kteří mu pomáhali realizovat jeho vize i ti, kteří se sice
s panem Pivečkou za jeho života nesetkali, ale oslovila je jeho životní
filozofie a pomáhají v plnění vizí a cílů Nadace. Pamětními listy bylo
oceněno 25 jednotlivců a organizací, které s Nadací dlouhodobě
spolupracovali, spolupracují nebo ji podporují.

Benefiční koncert k 20. výročí založení Nadace
Hlavní benefiční akcí v roce 2016 byl benefiční večer k 20. výročí
založení Nadace. Uskutečnil se dne 5. 11. 2016 v atriu hotelu Baltaci ve
Zlíně. Hosté mohli shlédnout vynikající komorní koncert v podání Ivany
Švestkové, první harfistky filharmonie Brno a Ivany Víškové, houslistky a
koncertní mistryně Orchestru Janáčkovy opery Národního divadla Brno a
jejich přátel: Jiřího Víška - housle, Miroslava Kováře - viola, Michala

Slavnostního večera se zúčastnila předsedkyně správní rady a dcera
Jana Pivečky Petra Blumenberg, která přicestovala z Německa. V rámci
večera byly rovněž předány tradiční výroční ceny Pracovník roku NZDM
Zlínského kraje a Kamarád nízkoprahu.
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Grantová činnost

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
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.

Otevřená grantová podpora projektů třetích osob směřovala v roce 2016 do
dvou oblastí. Jednak 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.
V rámci Programu na podporu iniciativ mladých lidí bylo podpořeno 8
projektů. Jednalo se o projekty žáků a studentů zúčastněných škol, které
jejich autoři prezentovali a obhajovali v rámci projektu „Chceme pomáhat“.
Prezentace tentokrát neproběhly v sídle Nadace, ale byly součástí třídenního
multižánrového festivalu „Neleň!“, který představuje zajímavé a inspirativní
mladé osobnosti. Obhajobám byl vyčleněný první den festivalu. Projekty byly
hodnoceny odbornou porotou, která následně navrhla vybrané projekty
k podpoře.
Kromě výše uvedených tradičních programů Nadace podpořila stáž studenta
Gymnázia Jana Pivečky a talentovaného chemika Josefa Tomečka, který
uspěl v mezinárodní konkurenci studentů o 2 roky starších. Podle pedagogů
se jedná o mimořádný talent, který získal od Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
možnost pracovat na jejím vědeckém pracovišti společně se studenty a
pedagogy této univerzity.

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 2016.
V oblasti vztahů s dalšími neziskovými organizacemi
V této oblasti se zaměřujeme na udržení stávajících a vytváření nových
místních partnerství, která vedou 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 NNO, např. s Diaklubem, s Charitou Sv. Vojtěcha, s
DDM a s Mateřským centrem ve Slavičíně apod. Tradičním partnerem je
zlínský Rotary club. Rotariáni se hlásí k odkazu svého někdejšího člena
a prezidenta Jana Pivečky a kromě finanční i materiální podpory se
účastní realizace nadačních projektů. V roce 2016 se kromě tradičního
vzpomínkového výjezdního zasedání v NJP účastnili v porotách soutěží,
byli hosty slavnostních vyhlášení výsledků soutěží, podíleli se na
organizaci mikulášského setkání s dětmi z dětských domovů apod.

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 2016 zapojilo cca 45
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.
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mladým začínajícím designérům obuvi a kožené galanterie. Má za úkol
najít mladé talenty a pomoci jim k zviditelnění a prosazení se v „módní“
branži.
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 2016 Nadace realizovala vlastní projekty ve všech oblastech svého
působení, kterými jsou:




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 2016. 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 28. 8. 2016. 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
sedm 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 2016
Vyhledávání a podpora talentů ve výtvarné oblasti - výtvarné
soutěže
Cena Nadace Jana Pivečky
Do 10. jubilejního ročníku soutěže o Cenu Nadace Jana Pivečky, která je
organizována Nadací Jana Pivečky ve spolupráci s Českou obuvnickou a
kožedělnou asociací ve Zlíně a s a.s. Veletrhy Brno se v roce 2016
přihlásilo celkem 29 studentů se 46 exponáty z 5 odborných škol v České
republice. Prestižní soutěž o Cenu Nadace Jana Pivečky je určena
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Výtvarná soutěž pro žáky prvního stupně ZŠ na téma "Moje
oblíbené roční období"

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

V roce 2016 se uskutečnil jubilejní 20. ročník výtvarné soutěže pro malé
školy. Zapojilo se 12 škol včetně Základní školy speciální a praktické.
Tentokrát jsme zvolili téma „Moje oblíbené roční období“. Obdrželi jsme 236
prací, z nichž porota výtvarníků vybrala k ocenění 29 obrázků. 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.

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 2016 se uskutečnil
již 20. ročník soutěže pod mottem: "Vnímáme přítomnost, abychom
ovlivnili budoucnost".
Soutěž má dvě kategorie –
prózu a poezii. V oblasti prózy
mohou studenti psát na volné
téma. Mohou zvolit libovolný
literární útvar a vyjádřit se
k jakémukoliv problému, který
vnímají v naší či slovenské
společnosti
nebo
mohou
zpracovat povídku či příběh.
Do soutěže bylo přihlášeno 46
prací z 15 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 bodů vzniklo pořadí konečné. Oceněno bylo celkem 7 autorů ze
7 škol.
Do kategorie Poezie na volné téma zaslalo 9 škol celkem 71 prací svých
studentů. Básně byly hodnoceny členy Klubu přátel hudby a poezie ze
Zlína. Porota udělila ocenění a věcnou cenu 7 autorům z 5 škol. Všichni
vítězové z obou kategorií si převzali svá ocenění na slavnostním
vyhlášení v obřadní síni slavičínské radnice dne 25. 4. 2016. Soutěž je
dlouhodobě finančně podporována zlínským Rotary clubem. Slavnostního
odpoledne se za RC zúčastnil pan Ing. Jaroslav Šuranský, CSc., který
společně s dalšími osobnostmi předával vítězům jejich ocenění.

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 21. 6. 2016 v Pivečkově
lesoparku, kde pro ně a jejich pedagogy Nadace připravila diskotéku pod
širým nebem, spojenou s opékáním a setkáním s místními výtvarníky.

Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin.
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Helfíkův kotár

Zvítězilo družstvo ZŠ Vlára Slavičín, jejíž žáci se po dobu následujících
12 měsíců mohli pyšnit krásným putovním pohárem. 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.

Patnáctý 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 11. 6. 2016 v Pivečkově lesoparku.

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

Chceme pomáhat
Počátkem roku 2016 byl zahájen 5. cyklus soutěže Chceme pomáhat,
kterou Nadace pořádá ve spolupráci se zlínským Rotary clubem. Cílem
soutěže je vyvolat aktivitu a zájem mládeže ve věku 14 - 15 let o dění ve
městech a obcích, kde sídlí jejich školy nebo kde žijí. Žáci a studenti
vybírají problém ze svého okolí a formou projektu navrhují řešení. Projekt
pak musí obhajovat před porotou, složenou z odborníků na danou oblast.
Nejlepší projekty jsou nadací finančně podpořeny, přičemž podmínkou
pro získání nadačního příspěvku je přímá osobní účast žáků a studentů
na realizaci. Smyslem projektu je naučit mladé lidi vnímat problémy v
jejich okolí, hledat jejich řešení a zapojovat se do aktivit občanské
společnosti.

Autory myšlenky na uspořádání soutěže, jejímž prostřednictvím se
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 2016 zúčastnilo více než
200 dětí z 11 škol. 34 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.

Nový cyklus, který se koná vždy v průběhu dvou školních roků, byl
tradičně zahájen návštěvami ve školách a vysvětlením principu soutěže
ve vybraných třídách. Následně si pak děti mohly sestavit projektové týmy
a vybrat problémy, jejichž řešení budou navrhovat.
Další průběh se tentokrát od předcházejících ročníků mírně lišil. Koncepty
projektů, jejichž součástí je popis problému, který projekt řeší, návrh
řešení a vyčíslení nákladů projektu museli studenti odevzdat již do konce
června, jelikož jsme obhajoby projektů zařadili na program
multižánrového festivalu „Neleň!“, který představuje inspirativní mladé
osobnosti. Nadace se stala partnerem tohoto projektu a společně
s organizátory jsme chtěli vyzkoušet nový model obhajob, kdy autoři
neobhajují svoje projekty pouze před porotou a svými konkurenty, ale
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před žáky a studenty všech zúčastněných tříd a před veřejností, která
festival navštěvuje. Společně jsme usoudili, že zúčastnění studenti si
zaslouží větší pozornost a zároveň filozofie projektu Chceme pomáhat se
v mnohém prolíná se záměry festivalu Neleň!.

Multižánrový festival Neleň!
Nadace Jana Pivečky se stala partnerem multižánrového festivalu Neleň!
U jeho zrodu stáli mladí lidé, spojení s obecně prospěšnou společností při
Nadaci Jana Pivečky, kteří chtěli ve Slavičíně zorganizovat akci, která se
zaměřuje na prezentaci místních i mimoregionálních osobností a témat,
které by mohly být pro obyvatele Slavičína inspirací. Festival se snaží
vytvořit prostor pro setkávání a spolupráci. V roce 2016 se uskutečnil
druhý ročník festivalu, v rámci kterého vystoupilo 60 vystupujících, kteří
realizovali 36 přednášek, 6 workshopů a 3 panelové diskuze.

Neformální skupiny studentů v červnu předložily koncepty 13 projektů. z
oblasti ekologie, volného času a vzdělávání a ze sociální oblasti
Projektové
záměry
pak prezentovali dne
16. 9. 2016 před
odbornými porotami a
soutěžili o finanční
podporu. Obhajovat
své projekty přišlo 11
neformálních skupin
studentů. Prezentace
projektových záměrů
byla
doplněna
krátkými
výstupy
odborníků z různých
oblastí, kteří v tzv.
profesních
blocích
informovali studenty o
svém povolání a
představovali aktuální
dění v oblasti, kde
profesně působí.
Celé zúčastněné třídy
byly do Slavičína dopraveny autobusy, které hradila Nadace.

Festival probíhal na několika místech ve Slavičíně – v Sokolovně,
v městské knihovně a v Orlovně. Kromě několika desítek velmi
zajímavých přednášek, workshopů a prezentací se mohli návštěvníci
mimo jiné například naučit tančit swing, shlédnout a hlavně si poslechnout
půlnoční komoční koncert pro klavír a housle při svíčkách nebo navštívit
multižánrový koncert několika hudebních těles.
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.

Odborná porota navrhla správní radě k podpoře celkem osm projektů
v celkové částce 25.300,-- Kč. Projekty, které byly vybrány k podpoře,
budou realizovány do konce roku 2017

Projekt je realizován s finanční podporou Rotary clubu Zlin.
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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.

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.

Vzdělávání dospělých
Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění
v regionech Slavičín – Dubnica
Projekt byl realizován v programu přeshraniční spolupráce Slovenská
republika – Česká republika v letech 2009 - 2011. V roce 2012 byl
ukončen finančně, nicméně v roce 2016 byl v pětiletém období
udržitelnosti a na obou stranách hranice proto pokračovaly 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.
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.

Vytváření zdravé občanské společnosti
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 vzdělávacím středisku bylo možné ukládat
dokumenty na nosiče nebo je tisknout. Bylo také možné využívat
asistence pracovníka a individuální výuku konkrétních programů či

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
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spolupráce dochází k vzájemným návštěvám a účasti na akcích
uspořádaných Nadací nebo domovem.
Velmi úzkou spolupráci má Nadace tradičně zejména s DD Vizovice.
S dětmi jsme se jako každoročně setkali při zábavném odpoledni a
společném opékání v nízkoprahovém v klubu Kampak? a pozvali jsme je
také na benefiční koncert a společenský večer k 20. výročí založení
Nadace do hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně.
Na tradiční předvánoční setkání v Nadaci přijely děti ze Smoliny,
z Burešova a z Vizovic. V příjemné předvánoční atmosféře děti zazpívaly
koledy, zatančily a za to od nás obdržely mikulášskou nadílku.

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“.
Ocenění „Pracovník roku“ bylo uděleno paní Denise Danielové, pracovnici
v sociálních službách z NZDM Větrník Uherský Brod, nominované Janou
Zavřelovou, pracovnicí Diakonie ČCE – středisko Vsetín. „Kamarádem
nízkoprahu“ se stala paní Dominika Strohbachová, která byla nominovaná
Salesiánským klubem mládeže Zlín za pomoc a spolupráci i po ukončení
působení v pracovní pozici v klubu.
Ocenění byla předána na benefiční akci v hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně
5. 11. 2016.

Výroční Cena Nadace Jana Pivečky pro nízkoprahová zařízení pro
mládež

Výchova dobrovolníků pro místní komunitu

Nadace Jana Pivečky ve spolupráci s Pracovní skupinou nízkoprahových
zařízení pro děti a mládež Zlínského kraje udělila v roce 2016 sedmé
Výroční ceny pro pracovníky a příznivce nízkoprahových zařízení.

Nadace, stejně jako po celu dobu své existence, pokračovala i v roce
2016 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.

Smyslem projektu je zviditelnit přínos nízkoprahových zařízení v práci s
mládeží ohroženou sociálně patologickými jevy a ocenit vybrané
pracovníky, firmy a příznivce, kteří nezištně nízkoprahovým klubům

Dobrovolníkem může být prakticky každý. Těší nás, že se počet našich
dobrovolníků nezmenšuje, byť jednotlivé osoby se mění. Někteří
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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 2016.

dobrovolníků všech věkových kategorií jsme uspořádali 12. ročník
zábavného odpoledne pro děti, rodiče a prarodiče. Tentokrát se
uskutečnil v zámeckém parku 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.

V posledních letech mezi naše pravidelné dobrovolníky patří aktivní
senioři. Pomáhají při přípravě občerstvení na slavnostní vyhlašování
soutěží, při organizaci nadačních akcí, jako je např. Valašský
mikulášský jarmek, Pohádkový les, předvánoční setkání s dětmi
z dětských domovů apod. Lze konstatovat, že věk našich dobrovolníků
je velmi rozmanitý a aktuálně se pohybuje cca od 15 do 75 let.

Akce pro veřejnost
Pohádkový les

Projekt finančně podpořilo město Slavičín.

Pohádkový les se uskutečnil začátkem září 2016 a byl koncipován jako
jedna z akcí k 760. výročí první zmínky o Městu Slavičín. Ve spolupráci
s Městem Slavičín, divadelním souborem SemTamFór a s desítkami
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Čtyřboj ženských družstev o pohár města Slavičína
V květnu 2016 se Nadace podílela na organizaci 7. 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. Šestého ročníku se zúčastnilo 6 družstev, včetně jednoho
ze Slovenské republiky.

Využití rekonstruovaného roubeného domu č.p. 7 ve Valašských
Kloboukách

Volejbalový turnaj smíšených družstev
V rámci propagační činnosti Nadace 7. května 2016 uspořádala druhý
ročník volejbalového turnaje smíšených družstev. Ve slavičínské
sportovní hale se systémem každý s každým utkalo 6 družstev. Zázemí
turnaje tradičně obstaraly členky Diaklubu, které se o soutěžní družstva
vzorně postaraly a tak se společně posedělo a debatovalo ještě dlouho
po vyhlášení výsledků. Turnaj byl nejenom příjemnou sportovně
společenskou událostí a na své si přišli i diváci. Potvrzuje se, že
volejbal je v našem regionu tradičním sportem a úroveň turnaje byla až
překvapivě vysoká.
Smyslem organizace takového turnaje je dostávat název Nadace do
povědomí lidí z regionu nejenom jako organizaci, která pomáhá, ale
také vytváří v místní komunitě příležitosti vzájemně se setkávat při
kulturních, společenských nebo sportovních akcích .

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
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a v letech 2000 – 2002 byl kompletně rekonstruován. Jeho využití
mimo jiné souvisí s pořádáním Valašského mikulášského jarmeku.
Každoročně jej navštíví tisíce návštěvníků z ČR i ze zahraničí.

Seminář o lidové architektuře
Roubený dům číslo 7 ve Valašských Kloboukách se 16. 9. 2016 stal
jedním z objektů, který navštívili účastníci Konference o lidové
architektuře. Účastníky byli pracovníci památkových úřadů z celé
republiky. Více než sto památkářů, kteří ve skupinách postupně
roubený dům navštívili, se živě zajímalo o historii roubeného domu a o
způsob jeho rekonstrukce a využití. Velmi je zaujala historie Pivečkova
rodu, životní příběh pana Jana Pivečky i činnost Nadace.

Začátkem prosince 2016 se uskutečnil jeho 26. ročník. Jde o tradiční
akcí nadregionálního významu. Nechybí samozřejmě ani kulturní
program přímo v roubeném domě.
Nadace Jana Pivečky se jako člen spolku Valašský jarmek, z.s. už 17
let podílí na přípravě a realizaci jeho programu. V roce 2016 pro
návštěvníky připravila v roubeném domě č. 7 ukázky pletení ošatek ze
slámy, výrobu papučí a krpců a práci ševce.

Oprava střechy roubeného domu
Na podzim roku 2016 byly ve spolupráci s firmou Tesstav (která
prováděla i celkovou rekonstrukci exteriéru dřevěnice v roce 2001)
provedena výměna zhruba 1/3 šindele na střeše roubeného domu a
provedena konzervace roubení. Po patnácti letech od rekonstrukce bylo
potřeba opět významněji investovat do údržby domu.

V rámci jarmekového programu se nadace mimo jiné společně s ČSOP
Kosenka podílí i na propagaci regionální spolupráce.
Roubený dům využívá také Městské muzeum ve Valašských
Kloboukách jako expozici chudé ševcovské domácnosti a ČSOP
Kosenka pro realizace ekologických programů.
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Ekologie
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.
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.
Začátkem června 2016 čekalo všechny milovníky této oddechové zóny
nemilé překvapení. Neznámí vandalové poničili čtyři ze sedmi vlků
v lesoparku. Na koutek s vlky byl smutný pohled. Vůbec první sochy,
které byly pro lesopark vyrobeny už v devadesátých letech sochařkou
Stáňou Konvalinkovou, byly ze značné části vážně poničeny. Jejich stav
vzhledem ke stáří dřeva už neumožní, aby byly všechny opraveny.

Koncem roku se podařilo navázat spolupráci se Zlínskou soukromou
školou umění o.p.s..a dohodnout, že studenti této školy již od roku 2017
začnou vyrábět v rámci odborné praxe pro Pivečkův lesopark nové sochy.
Byla naplánována sochařská sympózia, jejichž výsledkem budou sochy,
které nahradí nejen poničené vlky, ale i další plastiky, jejichž životnost
pomalu dochází.

GRANTOVÁ OBLAST

Program na podporu iniciativ mladých lidí

V grantové oblasti Nadace v roce 2016 rozdělila třetím osobám celkem
74.300,-- Kč, a to jak v řádných grantových programech, tak ve formě
účelových a mimořádných nadačních příspěvků. V otevřeném grantovém
řízení jsme rozdělovali nadační příspěvky v Programu na podporu vytváření
zdravé občanské společnosti. Řízení bylo vyhlášeno v červenci s uzávěrkou
v září.

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, k zodpovědnému
rozhodování, jasnému formulování myšlenek, toleranci vůči
menšinovým názorům a zejména k začlenění mladých lidí do místní
komunity.

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 2016 rozdělili také část výnosu
z Fondu stability za rok 2015 ve výši 1.000,-- 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 2016 bylo v tomto programu podpořeno 8 studentských projektů
celkovou částkou 25. 300,-- Kč. Jednalo se o projekty v rámci soutěže
Chceme pomáhat.
Účelové a mimořádné nadační příspěvky
Další finanční prostředky byly v roce 2016 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 studentovi Josefu Tomečkovi na
realizaci stáže na vědeckém pracovišti UTB a podpora multižánrového
festivalu Neleň!. Seznam projektů, které byly v roce 2016 podpořeny
v grantových programech, je uvedený v následující části zprávy.
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HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2016
PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – DOTACE, GRANTY, DARY
DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
Avex Steel Products s.r.o.

75.600,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

M PLAST spol. s.r.o.

50.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Mgr. Eva Daňková

50.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Rotary Club Zlín

30.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Dárce, který si nepřeje zveřejnění

20.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Racio s.r.o.

10.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Občanské sdružení UnArt

10.000,-- Kč

Podpora projektu Neleň!

Dan Cabák

10.000,-- Kč

Podpora centra pro děti v Etiopii

Kamil Jasanský

10.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

František Hořák

10.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

NTS Prometal Machining s.r.o.

10.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

TVD – Technická výroba, a.s.

5.503,-- Kč

Podpora činností a programů NJP, Neleň!

Dárce, který si nepřeje zveřejnění

5.382,-- Kč

Věcný dar na podporu činností a programů NJP

Český svaz žen Slavičín

3.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Prabos, a.s.

3.000,-- Kč

Podpora projektu Neleň!

SPS Sřechy s.r.o.

2.000,-- Kč

Věcný dar na podporu činností a programů NJP

Eurocorp Trade s.r.o.

2.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Ing. Robert Janota

2.000,-- Kč

Věcný dar na podporu činností a programů NJP
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PŘEHLED PŘIJATÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ – DOTACE, GRANTY, DARY
DARY FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB
ČOKA

2.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

BTH spol. s.r.o.

1.500,-- Kč

Podpora projektu Helfíkův kotár

CALIX Milan Smolka

1.000,-- Kč

Věcný dar na podporu činností a programů NJP

JUDr. Marie Macková

1.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Charita sv. Vojtěcha

1.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

MOVEL – Bc. Čestmír Dvořák

1.000,-- Kč

Podpora projektu Neleň!

Bc. Marie Dvořáková

1.000,-- Kč

Podpora projektu Neleň!

Dárce, který si nepřeje zveřejnění

1.000,-- Kč

Podpora činností a programů NJP

Dary celkem

317.985,-- Kč

Příjem z plesu

20.000,-- Kč

Benefiční divadlo

29.200,-- Kč

CELKEM DOTACE, GRANTY, DARY

367.185,-- Kč
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VĚCNÉ DARY NADACI V ROCE 2016 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,
Farma Rudimov,
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,
Penzion Malý Val Kroměříž,
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Pivovar Hrádek, Svekoma
Podravka - Lagris a.s. Dolní Lhota,
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,
Salón Fashion - Alena Nováková
Sonnentor Čejkovice
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 2016 FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
PROGRAM NA PODPORU VYTVÁŘENÍ ZDRAVÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

5.000,-- Kč

Projekt „Canisterapie pro zdravotně a tělesně znevýhodněné děti“

ZŠ a MŠ Rokytnice

5.000,-- Kč

Projekt „Rozvoj pohybových dovedností pro děti“

Mgr. Kristýna Dvořáková

19.000,-- Kč

Celkem

29.000,-- Kč

Projekt Neleň!

PROGRAM NA PODPORU INICIATIV MLADÝCH LIDÍ
ZŠ a MŠ Újezd

5.000,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Kreativní koutek“

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

1.000,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Staň se členem smečky“

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

2.500,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Technicko-interaktivní vylepšení chodu školy“

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

1.000,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Život pod vlivem“

ZŠ Trnava

4.500,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Klidová zóna pro všechny“

ZŠ Valašské Klobouky

4.800,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Junioři seniorům, senioři juniorům + Spořící kuchařka“

ZŠ Valašské Klobouky

4.000,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Hezké místo na čtení“

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín - Vlára

2.500,-- Kč

Projekt „Chceme pomáhat – Jak šel čas…“

Celkem

25.300,-- Kč

MIMOŘÁDNÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ÚČELOVÝCH DARŮ
Lukáš Buček

10.000,-- Kč

Cena Nadace Jana Pivečky

Josef Tomeček

10.000,-- Kč

Stáž na vědeckém pracovišti UTB

Celkem

20.000,-- Kč

ODMĚNY V SOUTĚŽÍCH
Knižní odměny

3.617,-- Kč

Literární soutěž

Knižní odměny

5.805,-- Kč

Výtvarná soutěž

Denisa Danielová

6.700,-- Kč

Víkendový pobyt - odměna v souvislosti s oceněním Pracovník roku

Celkem

16.122,-- Kč

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM

90.422,-- Kč

FINAČNÍ ZPRÁVA
ROZVAHA K 31. 12. 2016 - AKTIVA
AKTIVA v tisících Kč

stav k 31. 12. 2015

stav k 31. 12. 2016

4349

4334

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

-589

-683

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům věcí

-120

-120

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku

-1110

-1110

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

2639

2718

910

876

Materiál na skladě

7

6

Odběratelé

9

0

Poskytnuté provozní zálohy

2

2

Jiné pohledávky

0

30

Nároky na dotace

0

15

23

18

826

764

39

35

Dohadné účty aktivní

4

6

Příjmy příštích období

0

0

5259

5210

Dlouhodobý majetek celkem

Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Krátkodobý majetek celkem

Pokladna
Bankovní účty
Náklady příštích období

ÚHRN AKTIV
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ROZVAHA K 31. 12. 2016 - PASIVA

PASIVA v tisících Kč

stav k 31. 12. 2015

stav k 31. 12. 2016

Vlastní zdroje celkem

5189

4909

Vlastní jmění

1832

1779

Fondy

3086

3357

271

-227

Cizí zdroje

70

301

Dodavatelé

6

33

Zaměstnanci

11

12

Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdravotního pojištění

2

6

Ostatní přímé daně

1

1

50

219

0

30

5259

5210

Účet hospodářského výsledku

Jiné závazky
Výnosy příštích období
ÚHRN PASIV
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VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2016

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31.12.2016
Činnosti
Náklady v tisících Kč

Hlavní

Hospodářská

Celkem

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

83

83

Opravy a udržování

79

79

0

0

Služby

399

399

Mzdové náklady

133

133

Zákonné sociální pojištění

32

32

Zákonné sociální náklady

1

1

Kursové ztráty

0

0

Daně a poplatky

2

2

Jiné ostatní náklady

35

35

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

94

94

Poskytnuté příspěvky

74

74

932

932

Zboží

Celkem
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VÝSLEDOVKA K 31. 12. 2016
Výnosy v tisících Kč

Hlavní

Tržby z prodeje služeb

Hospodářská

165

51

Celkem
216

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

0

0

Aktivace celkem

0

0

Úroky

81

81

Jiné ostatní výnosy

53

53

0

0

Přijaté příspěvky (dary)

295

295

Provozní dotace celkem

60

60

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem

Výnosy celkem

654

51

705

Hospodářský výsledek

-278

51

-227

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

969.080,-- Kč
726.810,-- Kč

Náklady na provoz

67.383,60 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 2016 pomáhali:
Odborná nebo technická pomoc a partnerství v projektech:
Advokátní kancelář JUDr. Knotka, Advokátní kancelář - Mgr. Petra Křenková, Autodoprava Mikeska, Zlín, Autoklub Zlín, AVEX Steel Products,
s.r.o., Brutal Pop Slavičín, ČOKA, ČSŽ Slavičín, DDM Slavičín, Dětské centrum Zlín Burešov, Dětský domov Vizovice, Gymnázium Jana Pivečky a
SOŠ 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, 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., Drha P., Filákovi, Floreš J., Fojtíková I, Fojtů A.,Holek I., Jeřábek J., Klabačkovi G. a
M., Končický J a Š., Kosečková M., Kotrabová A., Kostková M., Kovaříková M., Křek R., Kubrychtová V., Kutra Z., Machalová S., Manovi, Matulovi
M. a Z.., Odehnal P., Odehnalová Z., Ondrúškovi, Pastorková M., Pavlůsková J., Pinďákovi I., a O., p. Ptáčková, Rak L., Rak T., Slovák F.,
Studenkovi, Sudkovi, Svoboda P., Sviták O., Šašinka M., Šebáková I., Šmotkovi, Štěpánikova J.,Štrbáková R., Štýbrová O., Uhlík J., Vaculínová H.,
Vyvlečka O, Uhlíř Z.
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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
© 2017
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