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NAŠE MISE
Většina z nás má možnost volby. 

Můžeme se rozhodnout, do jaké míry 
necháme budoucnost v rukou ostatních 
a staneme se pasivním konzumentem 

a kritikem toho, jak je to špatné. 
Nebo se rozhodneme, že i my chceme 

převzít odpovědnost za budoucnost tohoto světa, 
který všichni sdílíme.

My jsme se rozhodli. 
Ovlivňujeme vývoj našich dětí tím, 

že jim dáváme rovný přístup k využití vlastního talentu 
a možnost seberealizace vlastní pílí. 

Nepřihlížíme tomu, 
jak mladá generace stále více žije 

ve virtualitě sociálních sítí. 
Pomáháme jí vrátit se zpět do reálného světa. 

Do světa socializace 
se skutečnou realitou, pohybových aktivit, 

zdraví, schopností 
a světa, ve kterém chce být přínosem pro společnost.

Budeme rádi, když se k nám přidáte!

Tomáš Štefánek
Předseda správní rady 

Nadačního fondu Folklorika
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NAŠE PROJEKTY
Od roku 2017 se síť našich základních uměleckých škol po celé České republice významně 
zasazuje o udržení a rozvoj našich folklórních tradic, a to nejenom na území Uherského 
Hradiště, kde má škola své sídlo, ale i v jednotlivých regionech východní Moravy, především 
Slovácka a Valašska.

Tomu odpovídá zaměření jednotlivých aktuálně vyučovaných a rozvíjených oborů.                               
V hudebním oboru se proto věnujeme výuce zpěvu a hry na nástroje, které jsou následně 
využívány pro interpretaci lidových písní a prezentaci našich souborů, ale prostor věnujeme      
i výuce nástrojů, které jsou v dané lokalitě poptávány ze strany rodičů či samotných dětí.

V tanečním oboru, který sám o sobě je rozvojem pohybové aktivity dětí, estetiky, cítění                    
a interpretace hudby pohybem, je vrcholem našeho snažení prezentace lidových tanců 
našeho regionu. Jsme proto také velmi rádi, že můžeme naší činností zastřešit jedny                                         
z nejvýznamnějších dětských souborů na Slovácku a Valašsku, které již mnoho let produkují 
budoucí členy folklórních, ale i jiných uměleckých souborů v našich regionech.

I výtvarný obor se pak zabývá směrem k zachování a rozvoji folklórních tradic regionu. Zde 
se nám jedná především o mizející zručnosti jako je malování sklepů, kapliček a také lidová 
výšivka v různých podobách.



NAŠE PROJEKTY
Projekt Folklorika Festu se svým prvním ročníkem, který se uskutečnil v srpnu 2021, zařadil 
mezi nejdůležitější události Zlínského a Trenčínského kraje a svým programem poutá 
pozornost veřejnosti po celé České republice i na Slovensku. 

Folklorika Fest mapuje současný stav folkloru v obou zemích a program doplňuje o přední 
interprety současné populární hudby. Na svém programu představuje známé hudební                     
a taneční soubory společně s mimořádně talentovanými dětmi, žáky tanečních oborů                 
a cimbálové muziky, a to nejen ze sítě Základních uměleckých škol Folklorika. 

Objevitelský a netradiční naturel festivalové dramaturgie se zrcadlí především v silném 
emočním náboji nejen rodičů vystupujících žáků a dětských souborů, ale všech přítomných 
návštěvníků. V neposlední řadě vytváří pozitivní efekt v motivaci dětí. 

Folklorika Fest podporuje umělecké aktivity dětí, pro které pořádá hudební a taneční 
soustředění, workshopy a veřejná vystoupení.

nf.zusfolklorika.cz
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PODPORA
Vážení partneři,

můžete nám přispět formou daru, což si následně odečtete od svého daňového základu 
dle ustanovení § 15 a § 20 zákona o daních z příjmů, konkrétně v letošním roce se jedná                    
o možnost odečíst nejvýše 30 % základu daně, pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění 
ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. 

Právnická osoba:

Si může v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34, pokud 
hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. 

Anebo nám můžete přispět formou Smlouvy o sponzoringu či reklamě, kdy vám fond 
poskytne protiplnění ve formě propagace, a vy tak budete mít běžnou nákladovou položku                         
ve svém hospodaření. Obě smlouvy a postup darování najdete na našich stránkách: 
nf.zusfolklorika.cz

Všechny vaše příspěvky budou, v souladu s naší zakladatelskou listinou, použity                                         
na podporu sociálně znevýhodněných žáků formou příspěvku na úplatu za vzdělání, půjčovné 
nástrojů, účast na soustředěních, festivalech, soutěžích, vystoupeních, táborech, na finanční                   
a organizační zajištění výchovně vzdělávacích akcí, modernizaci vzdělávacích činností, inovaci 
výuky, zavádění nových prvků do výuky, na pořízení pomůcek a materiálu k výuce, pořízení 
nástrojového vybavení pro účely výuky i možnosti zapůjčení žákům, rozšíření notového               
a učebnicového archivu škol atd.

Využití vašich příspěvků bude transparentně vyúčtováno a vykázáno v každoroční výroční 
zprávě, kterou je Nadační fond povinen vydávat.

Pomozme těm, kteří by chtěli, ale nemohou. Dejme šanci i dětem, které 
by jinak na ni nikdy nedosáhli.

Děkujeme vám za vaše příspěvky.

Číslo účtu Nadačního fondu Folklorika: 2401944933/2010
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