NADACE JANA PIVEČKY

Slavičín, červen 2002

Milí přátelé,
předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti Nadace Jana Pivečky v minulém roce.
Předně vyslovujeme srdečný dík správní radě, naším spolupracovníkům a dárcům,
bez jejichž pomoci bychom neměli možnost motivovat mládež a pomáhat těm, kteří
pomoc potřebují. Naším bohatstvím není velké nadační jmění, ale mnoho dobrých
lidí, kteří nám pomáhají propagovat a šířit ideály lidskosti a zdravé občanské
společnosti. Náš nedávný úspěch ve Stockholmu, popularita našeho loga „Nikdy se
nevzdávej“ a veškeré aktivity prezentované na našich internetových stránkách jsou
důkazem úspěšnosti našeho snažení.
Nadace Jana Pivečky byla založena v listopadu 1996, tedy teprve před šesti lety.
Takové mladé a doposud nepříliš bohaté nadaci musí být dovoleno prodělávat
„dětské nemoci“ a měla by jí být také poskytnuta příležitost učit se od zkušenějších.
Tuto příležitost jsme dostali díky spolupráci s nadací Open Society Fund v Praze,
navázané v roce 2001. Chceme být vytrvalými a v praxi úspěšnými žáky a budovat
na našich ideálech respektovanou a trvale prospěšnou regionální nadaci, naplňující
cíl stanovený zakladatelem hned po jeho návratu do vlasti v roce 1990. Proto se
snažíme pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují a zaslouží si ji a ve spolupráci
s mladými lidmi přispívat k vytváření zdravé občanské společnosti.
Přes vše negativní, co se stále kolem nás děje, jsme i díky mládeži, se kterou
pracujeme optimisté a „NIKDY SE NEVZDÁME“
Ve Slavičíně, 15.6.2002

Jan Pivečka
předseda správní rady NJP

Božena Filáková
ředitelka NJP
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NADACE JANA PIVEČKY
Nadace byla založena 27.11.1996 zřizovatelem Janem Pivečkou,
sídlem nadace je Slavičín, Horní náměstí 111.
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, mezinárodním
studentským a vzdělávacím akcím.
• Podpora udržování a rozvoj 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 jiných místech v České republice.
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 vytyčených cílů,
včetně vlastní realizace těchto akcí.
• Spolupráce s příslušnými státními, veřejnoprávními institucemi a 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.
Realizované programy
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty SUPŠ „Veselá bota“
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty VŠUP „Fantastická bota“
• Organizování výtvarné soutěže pro studenty SPŠ Partizánské
"Slovenská fantastická bota"
• Organizování soutěže pro žáky ZŠ „Pohádková bota“
• Organizování výtvarné soutěže „Ševče, drž se svého kopyta“

• Organizování výtvarné soutěže pro studenty uměleckých řemesel SOŠ
Luhačovice „Bota Inspirace“
• Organizování dětského vánočního jarmarku ve Slavičíně
• Podpora ochráncům přírody ve Slavičíně
• Spoluorganizace literární soutěže středních škol Zlínského kraje
• Podpora Mezinárodnímu festivalu dětských folklórních souborů "Písní a tancem"
• Rekonstrukce "Valašskokloboucké dřevěnice" a její využití k výuce tradičních
řemesel
• Spolupořadatelství soutěže pro děti se zdravotnickou tématikou „Helpíkův pohár“
• Spolupráce se všemi typy škol a dětskými domovy - přednášky, duskusní fóra
Filosofie 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 filosofií 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.
Orgány NJP
Správní rada Nadace:
Jan Pivečka, zřizovatel Nadace, předseda správní rady, Slavičín
Ing. Pavel Velev, člen správní rady Nadace, Zlín
Alena Hubíková, bývalá starostka města Slavičín
Petra Blumenberg, Osnabrück, Německo
Ing. Václav Novotný, ředitel Novesta s.r.o., Zlín
JUDr. Stanislav Knotek, právník, Zlín
Magdalena Múdrá, učitelka, Slavičín
Mgr. Miroslava Štýbrová, ředitelka obuvnického muzea Zlín
Yitka Kilian – Dvirka, členka správní rady, New York, USA
Revizor účtů: Ing. Michal Špaček
Ředitelka: Božena Filáková
Nadační jmění: 500.000,--

ČINNOST NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2001
V roce 2001 jsme zahájili novou etapu rozvoje NJP zahájením spolupráce s OSF
Praha, který finančně podpořil náš projekt Strategický plán rozvoje NJP. Toto nám
umožnilo posílit pozici NJP v regionu a rozvíjet spolupráci s významnými nadacemi a
dalšími neziskovými organizacemi působícími v regionu. Nadace, jejíž chod a aktivity
byly doposud zajišťovány pouze dobrovolnou prací má dnes jednoho zaměstnance a
počet dobrovolných spolupracovníků rovněž roste. Proti roku 2000 jsme v roce 2001
několikanásobně zvýšili částku příjmů nadace a tento objem poroste i v roce 2002.
To dokazuje, že nadace se úspěšně rozvíjí, což nám umožňuje i zvyšovat objem
námi přidělovaných nadačních příspěvků. V této oblasti se zaměřujeme na podporu
organizací a jednotlivců především v regionu, ale nevylučujeme ani podporu mimo
region.
Dalšími změnami v chodu NJP bylo rozšíření správní rady NJP o tři nové členy, došlo
ke změně v osobě předsedy správní rady, kterým se stal Jan Pivečka. Dosavadní
předseda SR Ing. Pavel Velev v nadaci dále zůstává jako člen správní rady.
Rozvíjeli jsme naše tradiční aktivity orientované na spolupráci se školami všech typů,
rozšířili jsme spolupráci s dětskými domovy
Jedním z nejvýznamnějších projektů realizovaných v roce 2001 Nadací ve spolupráci
s dalšími partnery byla Rekonstrukce exteriéru roubeného domu č.p.7 ve Valašských
Kloboukách, rekonstrukce interiéru proběhne v roce 2002.

LEDEN
•
•
•
•
•
•

byla vyhodnocena výtvarná soutěž u příležitosti Dětského vánočního jarmarku
2000, vítězům byly předány odměny
v sídle NJP byli přijati nejlepší žáci spolupracujících základních škol za I. pololetí
obdrželi a vyhodnotili jsme práce studentů Gymnázia Slavičín do soutěže Ševče,
drž se svého kopyta
kupní smlouva na koupi roubeného domu byly zanesena do Katastru nemovitostí
jako majetek NJP
proběhla jednání k zahájení rekonstrukce roubeného domu
proběhlo zasedání správní rady NJP

Vyhlášení výsledků soutěže „Ševče, drž se svého kopyta 2001“

ÚNOR
• Obdrželi jsme práce do Literární soutěže středních škol Zlínského kraje, které se
zúčastnilo 69 prací z 14 škol, tradičním způsobem bylo provedeno širší
hodnocení a výběr prací, které postoupily do užšího výběru
• Ministerstvo kultury ČR prohlásilo roubený dům za státem chráněnou kulturní
památku
BŘEZEN
• proběhlo užší hodnocení literárních prací v literární soutěži středních škol
• NJP vystavovala studentské výtvarné práce na mezinárodním veletrhu
INTERSHOE ve dnech 7.-9.3. 2001 v Bratislavě
• byl zpracován projekt rekonstrukce roubeného domu
• u příležitosti 50. výročí založení SPŠ Partizánské jme na slavnostní akademii
v Partizánském vyhlásili výsledky soutěže „Slovenská fantastická bota“
• požádali jsme o grant OSF Praha s projektem „Strategický plán rozvoje NJP“
• v prostorách NJP, Pivečkova lesoparku a ZŠ Divnice natáčel štáb australské
televize National Geographic, který podstatnou část svého pořadu o Bílých
Karpatech věnoval spolupráci NJP se školami při záchraně obojživelníků u
Luhačovické přehrady

Společný stánek SPŠ Partizánské a NJP na veletrhu Intershoe v Bratislavě

Předávání cen vítězům soutěže „Slovenská fantastická bota“ v Partizánském

Štáb televize Nationale Geographic natáčí v v ZŠ Šanov - Divnice

DUBEN
• za účasti studentů, pedagogů, porotců, představitelů Města Slavičín a novinářů
byli vyhlášeni vítězové literární soutěž středních škol Zlínského kraje
• proběhlo zasedání správní rady NJP, kde byl schválen projekt „Strategický plán
rozvoje NJP“

KVĚTEN
•
•
•

•

od OSF Praha jsme obdrželi nadační příspěvek ve výši 99.900,-- Kč
u příležitosti 10. výročí spolupráce Jana Pivečky a Nadace Jana Pivečky s ČSOP
Zálesí Slavičín jsme uspořádali „setkání všech ochránců žab“, kteří se během
deseti let na záchraně obojživelníků podíleli
projekt záchrany dřevěnice byl mezinárodní komisí konsorcia středoevropských
nadací EPCE vybrán do projektu nadace Partnerství „Vytvoření višegrádské sítě
ekomuzeí“, kde jsou vytipovány zajímavé projekty ekologické, nebo historické,
sloužící veřejnosti, které jsou prezentovány jako vzorové projekty ekomuzeí
v partnerských zemích
obdrželi jsme stavební povolení pro rekonstrukci dřevěnice

ČERVEN
• NJP začala plnit projekt rozvoje nadace - dnem 1.6. nadace zaměstnala prvního
zaměstnance, zatím na poloviční pracovní úvazek
• bylo odevzdáno daňové přiznání, vypracována výroční zpráva za rok 2000,
výsledky hospodaření předány auditorovi
• na půdě SOU a SOŠ Luhačovice proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků druhého
ročníku soutěže "Bota inspirace"
• v sídle NJP proběhlo setkání Jana Pivečky a pracovníků nadace s nejlepšími
žáky ZŠ Hrádek, ZŠ Šanov a ZŠ Rokytnice
• NJP uspořádala v kostele Sv. Vojtěcha ve Slavičíně koncert dětského pěveckého
sboru Cantica, jako generálu před jejich soutěžním vystoupení v Itálii, kde později
zlínský soubor zvítězil
• naplno se rozběhla rekonstrukce střechy a roubení dřevěnice

Rekonstrukce roubení

ČERVENEC
• nákladem 250 výtisků jsme vydali brožuru z pátého ročníku Literární soutěže
středních škol okresu Zlín
• proběhlo zasedání správní rady nadace
SRPEN
• v rámci sochařského sympózia vznikly v Pivečkově lesoparku nové sochy, které
byly vytvořeny studenty a absolventy VŠUP Praha a jejich přáteli. Nadace již
tradičně poskytovala sochařům zázemí pro jejich práci.

Stav roubeného domu v srpnu 2001

ZÁŘÍ
• NJP byla spolupořadatelem Mezinárodního dětského folklórního festivalu Písní
a tancem v Luhačovicích a ve Slavičíně
• požádali jsme o další grant OSF Praha na realizaci projektu rozvoje NJP
• byly ukončeny práce na rekonstrukci exteriéru roubeného domu

ŘÍJEN
• proběhlo zasedání správní rady nadace, na kterém bylo projednáno a schváleno
přistoupení tří nových členů do správní rady NJP, po odstoupení stávajícího
předsedy správní rady Ing. Pavla Veleva proběhla volba nového předsedy,
kterým se stal Jan Pivečka. Byla také konstatována potřeba zvýšení nadačního
jmění
• správní rada se zabývala návrhem nových grantových pravidel
• zapojili jsme se do přípravy Valašskoklobuckého mikulášského jarmeku, ke jsme
se stali jedním ze spolupořadatelů – záměrem bylo představit částečně
rekonstruovanou dřevěnici veřejnosti a seznámit ji jednak s tím, co se nám již
podařilo realizovat a jednak s našimi záměry na její využití

LISTOPAD
• Byly vyhlášeny soutěže:
- 4. ročník soutěže "Ševče, drž se svého kopyta"
- 6. ročník literární soutěže středních škol
- 7. ročník soutěže "Veselá bota"
- 4. ročník výtvarné soutěže pro žáky ZŠ, téma "Sedmimílová bota"
- 4. ročník soutěže "Slovenská fantastická bota"
- 3. ročník soutěže "Bota Inspirace"
PROSINEC
• proběhlo zasedání správní rady NJP, kde bylo schváleno zvýšení nadačního
jmění vložením pozemku Pivečkova lesoparku do majetku nadace – pozemek
nadaci daroval zřizovatel Jan Pivečka
• bylo schváleno složení grantových komise pro každý ze tří grantových programů,
kterými jsou Podpora iniciativ mladých lidí, Podpora ekologických projektů a
Podpora budování zdravé občanské společnosti.
• ve spolupráci s ČSOP Kosenka Valašské Klobouky a dalšími partnery jsme se
podíleli na uspořádání 10. Valašskoklobuckého mikulášského jarmeku, kde jsme
úspěšně prezentovali rekonstrukci dřevěnice
• ve spolupráci s nadací Partnerství jsme se v rámci našeho regionu přihlásili
s projektem rekonstrukce a využití dřevěnice k projektu německé organizace DBU
– využití finanční podpory z Německa ve prospěch vybraných projektů v ČR, kde
jednou z podporovaných oblastí jsou Bílé Karpaty.
• ve spolupráci s ČSOP Zálesí Slavičín jsme uspořádali 7. Dětský vánoční jarmark,
na který jsme pozvali kromě dětí z dětského domova Burešov ve Zlíně i děti z DD

•

Vizovice a nově děti z DD ve Smolině. Všechny děti z dětských domovů dostaly
od nás díky sponzorům také dárky. Součástí byla jako každoročně výtvarná
soutěž s vánoční tématikou

Mikulášský jarmek v dřevěnici

NADACE JANA PIVEČKY
Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín, Czech Republic,
Tel.: 00420-577-342822, Fax: 00420-577-341648,
E-mail: pivecka@pivecka.cz, http://www.pivecka.cz

HOSPODAŘENÍ NADACE JANA PIVEČKY V ROCE 2001

PŘEHLED PŘIJATÝCH A POSKYTNUTÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
Dary přijaté nadací v roce 2001 od fyzických a právnických osob

NÁZEV
Jan Pivečka, Slavičín
Yitka Kilian – Dvirka, New York, USA
DURA – LINE, s.r.o., Zlín
Bank Austria Creditanstalt
ZISM, s.r.o., Zlín
BASS, Ing. Baďura, Zlín
Moravské teplárny Zlín
FAGUS, Německo
GABOR Shoes, Německo
Heinz Scholz
Ing. Michal Špaček
CORRIDOR, Dana Mynářová, Luhačovice
ČSOP Veronica Brno
GERMAX GERLI, Aachen, Německo
František Hořák, Valašské Klobouky
BAŤA, a.s. Zlín
NOVESTA, s.r.o., Zlín
Beluse Bednar, USA
MVDr. Stanislav Mišák
Alena Hubíková
CELKEM
Grant OSF
Příspěvek od OÚ Zlín
Příspěvek od Ministerstva kultury
Dary, nad. příspěvky a dotace celkem

ČÁSTKA
270.540,15 Kč
150.000,-- Kč
50.000,-- Kč
30.000,-- Kč
25.000,-- Kč
25.000,-- Kč
20.000,-- Kč
19.600,-- Kč
19.500,-- Kč
17.273,93 Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
7.822,95 Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
4.355,40 Kč
3.879,-- Kč
3.000,-- Kč
2.000,-- Kč
687.971,43
149.900,-- Kč
120.000,-- Kč
86.000,-- Kč
1.043.871,43 Kč

Všem našim dárcům a příznivcům srdečně děkujeme !

Dary poskytnuté nadací v roce 2001 fyzickým a právnickým osobám
JMÉNO/NÁZEV
Marek Svoboda, student medicíny
Dětský domov Vizovice
Jan Hradil, student medicíny
Tomáš Soukup, student medicíny
Dětský národopisný soubor „Slavičánek“
Folklórní sdružení ČR
Sdružení handicapovaných „Přátelé z lásky“
Dům pokojného stáří NADĚJE Nedašov
Obec moravskoslezských spisovatelů
Muzejní společnost Valašské Klobouky
Obec Provodov
Jitka Pavlíková
Jana Zamazalová Zlín
Hana Fojtů
Dům dětí a mládeže Slavičín – běh Terryho
Foxe
CELKEM

ČÁSTKA
93.292,48 Kč
20.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
10.000,-- Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
5.000,-- Kč
4.500,-- Kč
1.800,-- Kč
1.800,-- Kč
1.000,-- Kč
187.392,48 Kč

Vlastní programy
NÁZEV
Rekonstrukce roubeného domu Val. Klobouky
investice
486.214,-- Kč
režijní náklady 12.036,72 Kč
Dětský vánoční jarmark
Pivečkův lesopark
Studentské soutěže - výtvarné a designerské
soutěže, literární soutěž středních škol okresu
Zlín - odměny, náklady spojené s
vyhodnocením, cestovné
CELKEM

ČÁSTKA
498.250,72 Kč
11. 294,-- Kč
3.417,-- Kč
41.468,40 Kč
554.430,12 Kč

Dodržení ustanovení o výši provozních nákladů do výše 75% nadačního jmění:
Nadační jmění: 500.000,-- Kč
75%
375.000,-- Kč
Náklady na provoz a vlastní programy: 287.762,06 Kč

