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Slovo na úvod
Nadace Veronica uzavírala rokem 2002 již jedenáctý rok svého života. Původní záměr
zakladatelů nadace byl prostý - v nových podmínkách po listopadu 1989 získávat finance a jimi
podporovat všechny činnosti, které vedou k uchování a znásobení hodnot naší krajiny. Řekneme
– li „naší“ krajiny, znamená to, že jsme vycházeli ze skromných začátků a proto dodnes
zůstáváme spíše v krajině moravské. Uchování, nebo dokonce znásobení jejích hodnot jsme
vždy viděli v neoddělitelné symbióze přírody, krajiny a člověka. Především člověka, kterému je
krajina domovem, který v ní žije a pracuje s tímto pohledem a vztahem. Ne všechny vztahy
k domovu jsou vztahy materiální a ekonomické, nejsou také všechny řízeny zněním zákona,
případně podporovány příslušnými orgány a úřady. Stále zůstává a bude existovat velký prostor
pro iniciativy lidí při vytváření spokojeného domova. Za neoddělitelnou součást této iniciativy
považujeme kulturu a její vztah k přírodě a krajině, v níž člověk – tvůrce i uživatel kultury žije.
Dalším z hlavních našich cílů je ukázat možnosti života v této krajině při rozvíjení osvědčených
tradic a jejich spojení s možnostmi a podmínkami současnosti. A jako neméně významnou
vidíme podporu výchovy nejen současného člověka, ale i dalších generací, přebírajících naše
poselství včetně prostředí, které jim v současnosti vytvoříme. Že jsou tyto cíle oprávněné, trvale
platné a proto společností oceňované, ukazuje rozvoj naší nadace a možností, které k podpoře
všech jmenovaných iniciativ má.
Doc. RNDr. Karel Hudec Csc.
místopředseda správní rady

1. O Nadaci Veronica
1. 1. Poslání Nadace Veronica
Posláním Nadace Veronica je podporovat
rozmanité formy šíření myšlenek šetrného
vztahu k přírodě.

1. 2. Hodnoty, ze kterých vycházíme
Myšlenkové hodnoty, na kterých je nadace založena,
charakterizují vnímání přírody jako jedinečné kvality, v jejímž rámci se odehrává lidský život.
Inspiračním zdrojem v těchto hodnotách jsou tradiční formy využívání přírody v harmonické
kulturní krajině. Jsou projevem hlubokého zakořenění člověka v jeho kraji, pochopením
ekologických mezí, které prověřily minulé generace.
Tento myšlenkový proud nachází svoji odezvu v hudbě, výtvarném umění, praktikující ochraně
přírody i při výchově dětí. Je proto přirozené, že hodnotová východiska Nadace Veronica mají
své ekologické a umělecké směřování.
Nadace nerozvíjí pouze přírodovědně zaměřené programy - podporuje celý soubor aktivit
odrážejících umělecká, kulturní, filozofická i biologická východiska pro hledání harmonického
vztahu k přírodě.

1. 3. Cíle nadace
Nadace si klade za cíl vytvářet prostor pro setkávání
a spolupráci různých osobností a skupin vedených
společným úsilím vnímat jednotu lidského života,
umění, tradic a životního prostředí.
Ve městě Brně i v regionech jde především o pořádání
akcí, které neformálně propojují různé obory s ochranou
přírody, podporují šetrný vztah k přírodě a uchovávání
tradičních hodnot krajiny, mají výrazný kulturní náboj
a dovedou oslovit širokou veřejnost.
Podporou malých projektů s přesahem do ekologie, vědy a umění a pomocí místním
vůdčím osobnostem (lídrům) chce nadace zdůrazňovat význam „malých lidských činů“
v úsilí ctít a ochraňovat životní prostředí.
Přestože má nadace sídlo v Brně, soustřeďuje se především na podporu venkovských regionů.
Dlouhodobým cílem nadace je shromáždit nadační kapitál, jehož výnosy by umožnili trvale
naplňovat poslání nadace.

1. 4. Lidé Nadace Veronica
Správní rada. Členové: předsedou je RNDr. Miroslav Kundrata, místopředsedou ornitolog
Doc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., lesník a biogeograf Doc. Ing. Jan Lacina, CSc., kurátorka
Domu umění města Brna PhDr. Jitka Vitásková, ekopedagog Ing. Aleš Máchal a výtvarník
Rostislav Pospíšil.
Dozorčí rada. Členové: právník Ing. JUDr. Martin Flora, dramaturgyně ČT Brno PhDr. Nora
Obrtelová, RNDr. Věra Spurná, DrSc.
Ředitelka: Mgr. Jasna Flamiková
Externě formou služeb spolupracují: účetní Markéta Ondrášková, právnička Mgr. Andrea
Rezková, pracovník – správce majetku v Hostětíně

2. Stručně o historii nadace
2. 1. Vznik Nadace Veronica
Nadace Veronica byla ustavena 10. září roku 1992 významnými představiteli některých
brněnských ekologických a kulturních kruhů. Jejími zakladateli se stali přírodovědci Ing.
Antonín Buček, Csc. RNDr. Karel Hudec, DrSc., RNDr. Miroslav Kundrata, Ing. Jan Lacina,
Csc., RNDr. Věra Spurná, DrSc,, Ing. arch. Jarmila Kocourková, socioložka prof. RNDr. Hana
Librová, Csc. a výtvarník Rostislav Pospíšil. Zakladatelé nadace se stali členy správní rady,
předsedou správní rady byl v letech 1992-1998 Antonín Buček; od roku 1998 je předsedou
správní rady Nadace Veronica Miroslav Kundrata.

2. 2. Právní subjektivita
Nadace Veronica byla registrována u Magistrátu města Brna dne 5.10.1992. 16. prosince 1998
byla Nadace Veronica zapsána Krajským obchodním soudem v Brně do obchodního rejstříku –
rejstříku nadací a nadačních fondů. Na konci roku 1998 se Nadace Veronica sloučila s Nadací
pro záchranu lužního lesa a spravuje její majetek na zvláštním fondu určeném pro výkup
pozemků a ochranu lužní krajiny.

3. 3. Dosavadní úspěchy
Za 10 let existence získala nadace zkušenost s podporou projektů zejména v regionu jižní
Moravy a Bílých Karpat. Dokázala zprostředkovat zahraniční pomoc v řádu několika milionů
korun. Kromě grantové podpory pomohla zprostředkovat také půjčky na neziskové projekty,
materiální pomoc apod. V počátečním období činnosti podpořila nadace vydání knihy
vynikajícího fotografa a přírodovědce Miloše Spurného Moravské krajiny, vybavení
ekologického střediska Kosenka ve Valašských Kloboukách.
Svoje největší úspěchy spatřujeme ve dvou hlavních směrech:
•

Systematická podpora propojování lidí z oblasti ochrany přírody s kulturními
osobnostmi a širokou veřejností.
Nadace výrazně přispívá k překonávání bariéry mezi „ekology“ (vnímanými často jako
nekonstruktivní radikálové) a veřejností. Kulturní obec je pro tuto snahu ideálním mostem a
prostředníkem. Nadace podpořila vznik Galerie U Klimešů v renesančním domě
v Pouzdřanech na jižní Moravě, kde se pravidelně na jaře u příležitosti Dne Země konají
výstavy výtvarníků. Dlouhodobě podporuje pořádání pravidelných výstav v Domě
ochránců přírody v Brně spoluorganizovaných redakcí časopisu Veronica.

•

Jedinečná zkušenost s vlastnictvím nemovitostí, tj. s netradičním budováním
dlouhodobé finanční stability.
Značnými prostředky nadace podpořila vznik Centra modelových venkovských projektů
v CHKO Bílé Karpaty – Biosférické rezervaci UNESCO (k.ú. Hostětín), kde zakoupila
a zhodnocuje nemovitosti zapsané do nadačního jmění. Nadace Veronica je zakládajícím
členem občanského sdružení Tradice Bílých Karpat a jeho prostřednictvím i stejnojmenné
s.r.o., která provozuje malou biomoštárnu v obci Hostětín. Nadace rozhodnutím o vkladu
nadačního jmění do nemovitostí a pozemků s následnou investicí do moštárny získala velmi
praktickou zkušenost s jedinečným modelovým projektem, který nejen naplňuje poslání,
posilňuje dlouhodobou finanční stabilitu, ale podporuje mj. i zaměstnanost v ekonomicky
marginální a pohraniční oblasti.

2. 4. Důležitá rozhodnutí a “křižovatky“
•
•

•
•
•
•

1995 – podpora rekonstrukce části historické památky - renesančního domu v Pouzdřanech –
a zahájení provozu galerie U Klimešů;
1997 - rozhodnutí o nákupu venkovské nemovitosti s polnostmi a lesem (CHKO Bílé
Karpaty – obec Hostětín); s cílem ukázat na praktickém příkladu, že vztah k přírodě, místním
zdrojům a tradicím a ohleduplné hospodaření může i ekonomicky stabilizovat venkov a řešit
nezaměstnanost i v poměrně odlehlých oblastech.
1998 – přeregistrace nadace dle nového zákona o nadacích a nadačních fondech, sloučení
s Nadací pro lužní krajinu, zápis nemovitostí v CHKO Bílé Karpaty do nadačního jmění;
1999-2000 – investice do rekonstrukce nemovitosti v Hostětíně a do výstavby moštárny;
2000 – dokončení moštárny a úspěšné zahájení provozu, rozvoj dalších aktivit směřujících
k vybudování Centra modelových venkovských projektů, rozvoj ovocnářského programu,
ekologického zemědělství, místních řemesel a marketingu místních produktů.
2001 – zpracování přihlášky do soutěže o prostředky z NIF II, kde Nadace Veronica uspěla.
Získané prostředky z NIF II výrazně posilnily nadační jmění;

Oslava Dne Země v Pouzdřanech, vystoupení dětského souboru Kamarád

3. Nadace Veronica v roce 2002
3. 1. Z naší činnosti
Hostětín
V roce 2002 pokračovaly aktivity na pozemcích Nadace Veronica v obci Hostětín v CHKO Bílé
Karpaty.
Probíhaly přípravy výstavby školicího Centra modelových venkovských projektů, ZO ČSOP
Veronica zde pořádala tradiční letní kurz, obec připravila sochařské sympozium a v září se
uskutečnila slavnost Týden pro jablko.
Ekologické projekty v Hostětíně přitahují stále zájem řady našich i zahraničních návštěvníků.
Během roku 2002 si je prohlédlo téměř 1.250 návštěvníků (z toho přibližně 16 % zahraničních).
Od roku 2000 vyrábí Tradice Bílých Karpat v hostětínské moštárně jablečný mošt, který již
získal nejen své místo na trhu, ale také ocenění “Česká biopotravina roku 2002”. S postupným
nárůstem produkce přicházejí na řadu požadavky na zvýšení skladovací kapacity moštárny,
úpravy technologie a další změny.
Oproti původním předpokladům se opozdila výstavba plánovaného skladu moštů a šťáv, který
bude vybudován v prostoru před moštárnou v Hostětíně. Vybudovaný sklad tak umožní rozšířit
výrobu moštů a též výrazně zjednoduší nároky na dopravu a organizaci skladování a distribuce.
Obtíže zdlouhavého a komplikovaného stavebního řízení stavby skladu a připravované budovy
vzdělávacího střediska, které bude stát rovněž na pozemku u moštárny, odsunuly zahájení
stavebních prací na jaro 2003. Na konci roku 2002 byla dokončena projektová příprava, je
zpracován rozpis potřebného materiálu a jeho část již byla zakoupena. Finanční prostředky pro
stavbu soustřeďujeme ve zvláštním fondu, z něhož se budou prostředky čerpat pouze pro tento
účel.
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Vyrobená štáva

Výkup jablek

Výroba moštu
V letošním roce vykoupila Tradice Bílých Karpat 171 tuny jablek, z nichž převážná část (78 %)
byla jablka z certifikovaného ekologického zemědělství.
Během zpracovatelské sezóny - od 17. září do 14. listopadu - bylo vyrobeno celkem 100
440 lahví (z toho 76 500 lahví
biomoštu) a do zásobních nádrží
Moštárna Hostětín
uloženo téměř 42 m3 pasterované
Vývoj výroby v letech 2000 - 2002
šťávy pro další lahvování (z toho
150
150 000
35 m3 biomoštu).

jablka BIO
0
jablka obyč.
vyrobená šťáva

2002 v Hostětíně probíhala propagačně vzdělávací akce
nazvaná Týden pro jablko zaměřená na popularizaci
ovocnářství jako tradičního zemědělského oboru pro Bílé
Karpaty.

Týden pro jablko v Hostětíně
V týdnu
od 23.
do 29.
září

Akci zahájily desítky výtvarných a řemeslných prací školáků a studentů z celého Zlínského
kraje, kteří se zapojili do soutěže o Nejusměvavější jablíčko. Výtvarné práce od žáků dvaceti pěti
škol pak vyzdobily zasedací místnost obecního úřadu v Hostětíně a staly se ozdobou Jablečné
slavnosti. Do Hostětína poslali žáci a studenti výtvarné a řemeslné výrobky různých forem a
z různých materiálů.
Po celý týden probíhaly v Hostětíně výukové programy pro školní třídy, které společně zajistily
ZO ČSOP Bílé Karpaty a ZO ČSOP Veronica. Od pondělí do pátku si pak i přes nepříznivé
deštivé počasí školáci a studenti ze škol ve Slavičíně, Pitíně, Rokytnici, Šanově, Uherském
Brodě, Valašských Kloboukách, Záhorovicích, Nezdenicích a Nivnici mohli v hostětínské
moštárně vyzkoušet výrobu moštu a také porovnat rozdíl mezi jablečnými šťávami prodávanými
v obchodní síti a moštem z bělokarpatských jablek. Celkem se programu ve čtyřech dnech
zúčastnilo 263 dětí a studentů středních škol. Další školní exkurze probíhaly i v následujících
týdnech.
V rámci Týdne pro jablko diskutovali na Krajském úřadě ve Zlíně zástupci neziskových
organizací, rozvojových agentur a státní správy o vzniku Centra modelových venkovských
projektů, které by jako jeden z programů nabízelo také vzdělávací programy v oblasti
ovocnářství.
Týden pro Jablko vyvrcholil v neděli 29. září
v Hostětíně
Jablečnou
slavností.
Kromě
originálních dětských prací, které si lidé mohli
zakoupit, se hlavní atrakcí slavnosti staly domácí
ovocné záviny, buchty, dorty či koláče, které
napekly kuchařky z Hostětína. Návštěvníci
slavnosti, kterých se sjelo do Hostětína na čtyři sta
nejenom z blízkého okolí, ale také z Rakouska
nebo USA, tak mohli ochutnat na třicet druhů
ovocného pečiva i čerstvě vylisovaný mošt,
Návštěvníci Jablečné slavnosti si pochutnávali na
podívali se na sušení ovoce a další ekologické
ovocných koláčích
projekty v obci. Součástí slavnosti byla také
výuka lukostřelby i malý jarmark místních řemeslných a zemědělských produktů. Na
hostětínském náměstí hrála cimbálové muzika Veronica, tančil a zpíval dětský soubor
Slavičánek. ZO ČSOP Kosenka uspořádala v Hostětíně také výstavu tradičních odrůd ovoce –
mezi 80 exponáty bylo přibližně 50 odrůd jablek a hrušek. Na přípravě akce se podílela většina
členů Tradice Bílých Karpat (dále TBK).
Týden pro jablko 2002 byl nultým ročníkem akce, která by se měla stát pravidelnou oslavou a
propagací ovocnářství v Bílých Karpatech.

Kancelář a správní a dozorčí rada
•
•
•

•

Zahájení profesionalizace nadace – od září 2002 má nadace ředitelku. Tento krok byl nutný
vzhledem k odpovědnosti za správu majetku získaného z NIF i z důvodu rozrůstající se
činnosti nadace Veronica, kterou již nebylo možné provádět pouze dobrovolnicky.
2002 – rozšíření správní a dozorčí rady o 4 nové členy. Nově nás posílili JUDr. Martin Flora,
PhDr. Jitka Vitásková – kurátorka Domu umění v Brně, PhDr. Nora Obrtelová –
dramaturgyně ČT Brno a ekopedagog Ing. Aleš Máchal.
Na základě příspěvků z NIF nadace rozšířila udělování nadačních příspěvků a cca 30 %
příspěvků rozdělovaných z výnosů NIF bude nadace od r. 2003 poskytovat celostátně
v oblasti ekologické výchovy. Definování priorit v této oblasti předcházela rozsáhlá
konzultační práce s odborníky a aktivisty z tohoto oboru, zejména prostřednictvím sdružení
středisek ekologické výchovy Pavučina;
2002 – 2003 – zahájení procesu strategického plánování a posilňování nadace, které povede
k její trvalé udržitelnosti a tím k větším možnostem v naplňování jejího poslání.

3. 2. Poskytnuté nadační příspěvky
1.

ZO ČSOP Veronica, sídlem Panská 9, Brno 602 00,
na zajištění 5 výstav, čtyř v prostorách ZO ČSOP Veronica, jedné v galerii
u Klimešů v Pouzdřanech ve výši 30 000,- Kč.

2.

O.p.s. Karviná 2000, sídlem Žižkova 2379, Karviná Mizerov 734 01
na projekt Plasty (výchova mladé generace na ZŠ a MŠ k separaci
plastového odpadu) ve výši 2 500,- Kč.

3. Nadačnímu fondu Zdravé město Karviná, sídlem Žižkova 2371, Karviná Mizerov 734 01 na
projekt Modrá voda Rak 1 (obnovení života v povodí potoka lesoparku Dubina a vysazování
raků říčních) ve výši 2 500,- Kč.
Poznámka: Od roku 2003 začne Nadace Veronica rozdělovat v otevřeném
grantovém řízení nadační příspěvky z výnosů NIF II v řádu sta tisíc Kč ročně.

Zpevňování břehů potoka v lesoparku Dubina k vytvoření vhodných úkrytů pro raky říční

4. Hospodaření Nadace Veronica
4.1 Finanční zpráva za rok 2002

Porovnání nákladů a výnosů
Název

Celkem

Poměr v %

Kancelářské potřeby
Drobný hmot. dlouhodobý majetek
Spotřeba energie
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Poštovné
Ostatní služby - právní poradenství,
práce na projektu pro pozemkové
spolky, znalecký posudek, vložné
seminář

676,20 Kč
- Kč
35 745,85 Kč
316,00 Kč
383,80 Kč
566,00 Kč
45 000,20 Kč

<1%
0%
7%
<1%
<1%
<1%
8%

Telefony
Audit účetnictví
Mzdové náklady včetně pojištění
Daň z nemovitosti
Kurzové ztráty
Ostatní náklady - bankovní poplatky,
odpis nedobytné pohledávky
Odpisy dlouhodob majetku - moštárna
Nadační příspěvky
Převod nevyčerpaných prostředků do
roku 2003 (výnosy z nadačního jmění
NIF k rozdělení v roce 2003)
Náklady celkem
Prodej publikací
Odborné služby - pozemkový spolek
Nájem moštárny a moštovacích strojů
Přefakturace el. energie
Úroky
Jiné ostatní výnosy
Aktivace materiálu - vlastní dřevo
Dary od fyzických osob
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

5 000,00 Kč
12 600,00 Kč
20 050,00 Kč
1 444,00 Kč
4 877,44 Kč
14 556,01 Kč

1%
2%
4%
<1%
1%
<1%

120 459,00 Kč
35 000,00 Kč
248 152,87 Kč

22%
6%
46%

544 827,37 Kč
495,00 Kč
38 000,00 Kč
334 000,00 Kč
34 412,90 Kč
268 723,38 Kč
11 401,00 Kč
40 000,00 Kč
2 000,00 Kč
729 032,28 Kč
+ 184 204,91 Kč

100%
<1%
5%
46%
5%
37%
2%
5%
0%
100%

Rozvaha k 31. prosinci daného
roku
AKTIVA
Stálá aktiva
Budovy, haly a stavby
Oprávky k budovám, halám, stavbám
Drobný hmot. dlouhodobý majetek
Oprávky k drobnému hmot. maj.
Pozemky
Pořízení hmotných investic
Majetkový podíl v ZD
Stálá aktiva celkem
Oběžná aktiva
Materiál na skladě - dřevo
Publikace Moravské krajiny
Pokladna
Bankovní účty
Peníze na cestě
Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Ostatní pohledávky
Daň z příjmů
Kurzové rozdíly aktivní
Dohadné účty aktivní
Oběžná aktiva celkem
Aktiva celkem
PASIVA
Vlastní zdroje
Nadační jmění
Ostatní jmění
Fondy - prostředky na projekty
Nerozdělený zisk z min. let
Hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
Dodavatelé
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Zúčtování s institucemi SP a ZP
Výnosy příštích období
Kurzové rozdíly pasivní
Dohadné účty pasivní
Bankovní úvěry
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem

Rok 2002

-

3 542 568,03 Kč
131 433,00 Kč
300 597,50 Kč
21 350,00 Kč
471 425,73 Kč
- Kč
72 106,20 Kč
4 233 914,46 Kč

Rok 2001
122 427,00 Kč
10 974,00 Kč
300 597,50 Kč
- 21 350,00 Kč
471 425,73 Kč
210 000,00 Kč
-

Rok 2000

-

122 427,00 Kč
6 781,00 Kč
279 247,50 Kč
- Kč
471 425,73 Kč
126 000,00 Kč

1 072 126,23 Kč

992 319,23 Kč

40 000,00 Kč
10 750,00 Kč
1 867,10 Kč
13 921 601,09 Kč
- Kč
37 230,29 Kč
6 000,00 Kč
566 682,80 Kč
322,00 Kč
117 750,84 Kč
250 000,00 Kč
14 952 204,12 Kč

10 549,30 Kč
684 515,70 Kč
3 001,88 Kč
27 817,39 Kč
5 880,00 Kč
907 643,16 Kč
817,00 Kč
104 233,34 Kč
- Kč
1 744 457,77 Kč

3 160,90 Kč
930 389,96 Kč
3 001,88 Kč
1 000,00 Kč
1 254 080,30 Kč
26 418,00 Kč
13 711,05 Kč
- Kč
2 231 762,09 Kč

19 186 118,58 Kč
Částka

2 816 584,00 Kč
Částka

3 224 081,32 Kč
Částka

13 992 340,00 Kč
817 418,04 Kč
308 152,87 Kč

902 340,00 Kč
342 365,34 Kč

902 340,00 Kč
342 365,34 Kč

516 825,32 Kč
18 227,38 Kč
1 779 758,04 Kč

493 018,72 Kč
23 806,60 Kč
1 761 530,66 Kč

21 350,00 Kč
27 000,00 Kč

274 546,65 Kč

184 204,91 Kč
15 302 115,82 Kč
4 200,00 Kč
22 200,00 Kč
3 020,00 Kč
1 642,00 Kč
3 125 141,03 Kč
106 971,03 Kč
10 795,44 Kč
610 033,26 Kč
3 884 002,76 Kč
19 186 118,58 Kč

100 762,18 Kč
18 567,39 Kč
869 146,39 Kč
1 036 825,96 Kč
2 816 584,00 Kč

29 833,26 Kč
1 158 170,75 Kč
1 462 550,66 Kč
3 224 081,32 Kč

5. 2. Výrok nezávislého auditora

5. 3 Příloha k účetní závěrce Nadace Veronica 2002
Statut Nadace Veronica v roce 2002 stanovil, že "náklady na správu nadace nesmí být větší, než
50 % poskytnutých nadačních příspěvků. Na vlastní správu smí být použito 20 % těchto nákladů,
na projekty 30 %."
V roce 2002 Nadace Veronica stanovený poměr nákladů
na správu nadace překročila. Překročení bylo způsobeno
především odpisem budovy moštárny (je ve vlastnictví
nadace - roční odpis 120 000 Kč) a náklady na energie
spojené s provozem moštárny (35 000 Kč - v plné
výši přefakturovány nájemci). Nadace Veronica byla
ve stanoveném poměru nákladů doposud limitována
statutem a zákonem o nadacích a nadačních fondech,
který umožňuje měnit tento poměr nejdříve po 5-ti
letech. Tato lhůta uplynula k 31.12. 2002 a správní rada
Nadace Veronica v návaznosti na výše uvedené v roce 2003
provoz moštárny
rozhodla o změně statutu, který nově upravuje stanovený
poměr následovně: "náklady na správu nadace nesmí být větší než 30 % zapsaného nadačního
jmění". Toto ustanovení zajistí do budoucna řádné dodržení poměru nákladů na správu nadace v
souladu se zákonem a vnitřními předpisy nadace.

5. Programy Nadace Veronica
5. 1. Vlastní (operační) programy Nadace Veronica:
Vlastní programy sledují dva základní směry - osvětovou činnost a vlastní hospodářskou
činnost. U hospodářské činnosti nám jde o spojení poslání s možností získání finančních
zdrojů. Vzhledem ke strategii být nadací malou a nebyrokratickou a využívat nadačního
potenciálu především k podpoře projektů třetích osob je i naprostá většina programové činnosti
nadace uskutečňována ve spolupráci nebo prostřednictvím spolupracujících občanských
sdružení či jiných subjektů.
 Propojení ekologie, kultury a umění. Organizace a podpora různých akcí pro veřejnost,
propojujících kulturní tradice i moderní umění ve spojení s tématem přírody a krajiny
(výstavy, happeningy, publikace, kulturně-společenská setkávání).
 Centrum modelových venkovských projektů Hostětín: Aktivity směřující k dobudování
vzdělávacího Centra v Hostětíně, další rozvoj moštárny a ovocnářského programu,
ekologického zemědělství, místních řemesel a marketingu místních produktů v Bílých
Karpatech. Centrum pro modelové projekty v Hostětíně je pilotním příkladem
životaschopného směřování k trvalé udržitelnosti na venkově. Je to zároveň model
k ověření hospodářské činnosti neziskových organizací s cílem částečného
samofinancování.
Poznámka: Tento záměr je realizován ve spolupráci s Ekologickým institutem
Veronica a dalšími partnery sdruženými v občanském sdružení Tradice Bílých
Karpat (obec Hostětín, ZO ČSOP Kosenka, ZO ČSOP Bílé Karpaty, Zdeněk
Ševčík ze Slavičína, Středisko pro rozvoj Moravských kopanic), s místními
řemeslníky, vlastníky pozemků, podniky, zahraničními partnery, apod.

 Podpora pozemkových spolků:
Výkup pozemků pro účely ochrany přírody a rozvoj pozemkových spolků inspirovaných
meziválečnou tradicí i zkušenostmi amerických a západoevropských „land trusts“.

6. 2. Nadační příspěvky z prostředků NIF jsou udělovány v otevřeném

5. 2 Nadační příspěvky z prostředků NIF jsou udělovány v otevřeném
grantovém řízení v těchto oblastech:
1. Místní i regionální projekty na zachování přírodních a kulturních hodnot krajiny;
zejména na Moravě a Slezsku
• Osvěta a vzdělávání v kontextu ochrany přírody, krajiny a kulturního dědictví, využití
umění pro ochranu přírody
• Místní projekty trvale udržitelného rozvoje, které mají potenciál stát se inspirací pro jiné
komunity.
• Rozvoj myšlenky péče o krajinu založené na účasti místních obyvatel, podpora konceptu
pozemkových spolků a dalších inovativních metod ochrany přírody a krajiny.
2. Ekologická výchova - zde působí Nadace Veronica v celostátním měřítku. Cílem programu
je podporovat budování vztahů k přírodě, zvyšovat povědomí lidí o jejich závislosti na
přírodě a životním prostředí, posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě a
k životnímu prostředí, vůči sobě i druhým.
Podpora je směřována především malým a začínajícím organizacím a jednotlivcům, kteří se
věnují ekologické výchově na místní úrovni, nejsou ještě dostatečně známí a zaběhnutí.
Jejich možnosti získat finanční prostředky jsou vzhledem k jejich působnosti značně
omezené. Jsou to lidé a organizace, kteří relativně "malé" peníze dovedou využít jako
"velké".
•
Podpora projektů především začínajících středisek ekologické výchovy a organizací
věnujících se ekologické výchově. Výše příspěvku do 5 000,- Kč.
• Podpora jednotlivců, kteří se v regionech dlouhodobě věnují ekologické výchově. Nadační
příspěvek je určen na vzdělávání v oboru ekologické výchovy. Výše příspěvku do 2 000,- Kč.
• Podpora projektů, které využívají pozemky jako prostředku k bezprostřednímu kontaktu s
přírodou (např. malá CHÚ, školní zahrady, drobné chovy apod.). Výše příspěvku do
5 000,-Kč.
Poznámka: V oblasti 1. a 2. je možné v případě příspěvkových a rozpočtových
organizací přispět na projekt pouze 50% z celkového rozpočtu projektu.

3. Výroční cena Nadace Veronica (od r. 2003)
Je oceněním za činnost nebo realizovaný zajímavý projekt, především malým začínajícím
organizacím, přednostně na venkově a v regionech. S udělením ceny je spojena finanční částka
10 000,- Kč.
Grantové uzávěrky jsou 30. 4 a 30. 9, v případě nominací na výroční cenu Nadace Veronica
30. 9.

6. Vize rozvoje nadace Veronica
6. 1. Programy
Naším cílem je dosáhnout jejich synergie.
Grantové programy by měly podporovat a zviditelňovat „malé činy pro lepší životní prostředí“,
posilovat „schopnost komunit řešit svoje problémy vlastními silami“ a připravovat k tomu
osobnosti a mládež, zejména na venkově.
Podporou kulturních počinů ve prospěch ochrany přírody a krajiny směřujeme k otevírání
částečné společenské izolace, kterou trpí ekologická témata v současné české společnosti, a
k získávání větší podpory veřejnosti.
Získávání vlastního majetku a hospodaření s ním s cílem částečného samofinancování a ov
ěřování modelů hospodářské činnosti neziskových organizací. Budeme pokračovat a rozvíjet
vlastní hospodářskou činnost na pozemcích a ve výrobně moštu v Hostětíně Jde nám o spojení
poslání a působení na veřejnost s možnostmi získání finančních zdrojů.

200 let stará rekonstruovaná roubená sušárna na ovoce

7. 2. Důležité cíle, rozhodnutí či „křižovatky“,
které leží před námi:
•
•

Získání většího počtu stálých drobných přispěvatelů; založení Klubu přátel Nadace Veronica
Otevření nových programů oslovujících odbornou i širokou veřejnost, vize programu: „100
známých osobností podporuje prostřednictvím Nadace Veronica neznámé osobnosti (lídry)
regionů Moravy“;
• Ověření a doladění grantového programu na podporu ekologické výchovy;
• Doplnění správní rady novými členy;
• Posílení profesionálního zázemí nadace;
• Systematičtější práce se studentskou komunitou; využívání univerzitního zázemí v Brně
k podpoře mezioborové spolupráce v péčí o krajinu;
• Splacení půjčky na moštárnu;
• Podporovat dokončení Centra modelových projektů v Hostětíně se školicím střediskem,
jako důkaz životaschopného směřování k trvalé udržitelnosti.
• Rozhodnutí o tom, zda a jak se věnovat pozemkovým spolkům

7. Poděkování dárcům, spolupracovníkům a přátelům
Činnost nadace Veronica by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací,
institucí i jednotlivců. Všem děkujeme za jejich přízeň, důvěru i povzbuzení,
za finanční i nehmotnou podporu, a to zejména lidem
z: redakce časopisu Veronica, ZO ČSOP Veronica, Ekologického institutu Veronica, poradny
Veronica a cimbálové muziky Veronica, Nadace Partnerství, členům občanského sdružení
Tradice Bílých Karpat – ZO ČSOP Kosenka, Středisku pro rozvoj Moravských kopanic, Zdeňku
Ševčíkovi ze Slavičína, obci Hostětín a ZO ČSOP Bílé Karpaty, dále Nadaci Jana Pivečky ze
Slavičína, Kristíně a Pavlovi Klimešovým a jejich galerii v Pouzdřanech, střediskům ekologické
výchovy, Ing. Luboši Uradníčkovi a Ing. Petru Maděrovi z Brna a Maji Zelenákové z PDCS
Bratislava.

platbou na

Činnost Nadace Veronica můžete podpořit i Vy
platbou na účet 15 23 26 667/0300, konstantní
symbol 0379. Tím spolu s námi přispějte k realizaci
dalších zajímavých a užitečných projektů.
Přivítáme i Vaši trvalou podporu placením menší
částky měsíčním příkazem z účtu.

Vzhledem k tomu, že Nadace Veronica byla vybrána do programu CEE Trust k posílení
regionálních nadací, Vámi darované peníze budou znásobeny. Dar určený na projekty bude
navýšen v poměru 1:1, dar do nadačního jmění bude navýšen v poměru 1:2 (např. za Váš dar

500,- Kč na projekty získáme dalších 500,- Kč, v případě vkladu do nadačního jmění 1000,Kč).
Pokud přispějete částkou nad 300 Kč, budeme Vás v případě zájmu informovat o naší činnosti. Ty,
kteří se rozhodnou přispět částkou nad 1000,- Kč,* čeká malé překvapení. Dárci, kteří přispějí více
než 5 000,- Kč, od nás získají darem knihu fotografií Moravské krajiny od RNDr. Miloše Spurného.
Rozhodli jsme se nabídnout Vám i možnost volby, s jakým cílem budou Vaše peníze využity. Čísla
jednotlivých programů jsou variabilními symboly, které můžete použít při placení.
111 –
222 -333 –
444 -555 --

Nadační jmění – je uloženo na zvláštním účtu a je nezcizitelné. Používat se mohou na nadační příspěvky a
provoz pouze každoroční výnosy z něj. Posílení nadačního jmění znamená posílení trvalé udržitelnosti
nadace a její větší možnosti při naplňování jejího poslání.
Vydávání publikací s ekologickou tematikou, v případě potřeby i časopisu Veronica.
Pořádání kulturně-ekologických akcí pro veřejnost (výstavy v Domě ochránců přírody, v Pouzdřanech atd.)
Ekologická výchova.
Program podpory místních osobností (lídrů) a jejich činnosti.

Za Vaši podporu děkujeme!
____________________________________________________________________________
*Dar nad 1000 Kč je možné si odečíst z daňového základu.

