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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLIK), je příspěvkovou organizací Libereckého kraje.
STŘEVLIK byl založen k 1. 1. 2006 jako vzdělávací a osvětové zařízení v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty dětí, mládeže, pedagogů, pracovníků veřejné správy, neziskových organizací a široké veřejnosti v oblasti ekologie
a ochrany životního prostředí.
Nabídka pro mateřské, základní a střední školy dosahovala v roce 2018 přes
70
ekologicko-výchovných výukových programů, které školy mohly absolvovat jak jednotlivě, tak
v rámci několikadenních
pobytů. Nabízíme pestrou
škálu témat korelujících
se vzdělávacími oblastmi
rámcových vzdělávacích
programů škol. Naše programy jsou koncipovány
jako ucelené bloky respektující přirozené modely
učení dětí, především na
základě vlastního prožitku
a zkušenosti, prostřednictvím přímých kontaktů se
zvířaty a přírodou. Výuka
probíhá přímo v terénu
a ve speciálně vybavených
výukových prostorech.
V roce 2018 jsme se věnovali také vzdělávání pedagogických pracovníků
a veřejnosti, pro ně jsme
zorganizovali
odborné
workshopy a exkurze. Pro
pedagogy
mateřských
škol proběhly odborné vzdělávací semináře a každoroční krajská konference, pro veřejnost dále pak tradiční víkendové osvětové akce - tzv. „ekodny“ a prázdninové letní tábory pro děti.
Pro svoji činnost využíváme vlastní objekt v Hejnicích, pronajaté prostory Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant v areálu lesnického učiliště v Hejnicích a v areálu Krajského statku Frýdlant a hlavně nádherné a inspirující
prostředí Jizerských hor.
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Zapsáno v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, oddíl Pr, vložka 680.

SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
rok 2018 pro nás byl na rozdíl od let bezprostředně předcházejících prostý zásadních změn a tak jsme mohli naši
energii plně soustředit na rozvoj činnosti a ladění nových programů realizovaných v Hejnicích. Ze základních oprav
a vybavování objektu střediska jsme se přesunuli ke zlepšování stavu bezprostředního okolí využívaného pro naše
aktivity.
Pomocí grantu SFŽP jsme zahájili realizaci
přírodní zahrady. Tato zahrada bude sloužit
jak pro relaxaci účastníků pobytových programů, tak pro praktickou environmentální
výchovu - demonstraci možností propojení
prostředí města s přírodními procesy. V parku
SŠHL jsme vybudovali dvě tůně pro podporu
biodiverzity a pozorování drobných vodních
živočichů. Pro podporu našich včelařských
programů jsme také pořídili vlastní včelstva.
Činnost STŘEVLIKu je do značné míry podporována z evropských a národních finančních programů. V roce 2018 byly realizovány
projekty „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraje a okrese Görlitz“ z programu
Cíl 3 Česko-Sasko, „Kmotři potoků - přenos
a společný vývoj vzdělávací nabídky“ z fondu
malých projektů Cíl 3 Česko-Sasko a „Střevličí
přírodní zahrada“ z Národního programu životní prostředí. Celkový objem projektových
prostředků využitých na činnost a rozvoj
STŘEVLIKu v roce 2018 přesáhl 1,7 mil Kč.
Kromě vlastní práce se žáky, učiteli a veřejností se středisko v Hejnicích dále
zviditelňuje a zdůrazňuje svoji pozici
v systému EVVO v České republice. Jsme hrdí
na to, že prostory STŘEVLIKu jsou pravidelně
využívány pro vzdělávací akce dalších organizací (Toulcův Dvůr Praha, SEVER Horní Maršov, UNESCO, valná hromada Sítě středisek
EVVO Pavučina). Pro rok 2019 se nám podařilo společně se SEV DIVIZNA Liberec získat
pořadatelství celostátního Veletrhu EVVO.
Díky výsledkům vedlejší hospodářské činnosti skončilo hospodaření organizace v roce 2018 ziskem 271.474,17 Kč,
a to i přes významné investice STŘEVLIKu do pokračujících oprav a vybavení střediska.
Budu velmi rád, pokud se s Vámi příští rok setkám v Hejnicích na některé z našich akcí.
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Hlavní část činnosti našeho střediska v roce 2018 zaujímala tvorba a realizace ekologicko-výchovných výukových programů (EVP)
pro mateřské, základní, střední
školy a zájmové dětské skupiny.
V rámci naší nabídky měli zájemci
na výběr ze 70 EVP, které mohly
absolvovat jako programy blokové (v rozsahu 2 – 4 hodin), jednodenní (v rozsahu 5 - 7 hodin) nebo
pobytové (zpravidla pětidenní,
skládající se z jednotlivých bloků
a jednodenních výletů). Pro lepší
orientaci v námi poskytovaných
EVP jsme naši nabídku zveřejnili
na webu a školám a školkám jsme
ji zaslali v tištěné podobě. Celkem
se v roce 2018 zúčastnilo našich
EVP (včetně pobytových programů) 6442 dětí/žáků/studentů.
EVP jsme nabízeli celoročně, některé programy byly s přihlédnutím k sezónním podmínkám časově omezeny. Převážná část programů probíhala zcela nebo alespoň částečně v terénu. Programy byly sestaveny vždy tak, aby vhodně doplňovaly učivo pro danou věkovou kategorii.
V našich programech si dáváme za cíl prohloubit znalosti dětí o přírodě a vzbudit v nich zájem o ni. K tomu využíváme různé simulační hry, netradiční zážitky a výuku přímo v terénu. Snažíme se maximálně využívat prostředí
Jizerských hor, v němž je naše středisko situováno.
Naše programy a pobyty jsou také příležitostí k hlubšímu sebepoznání jedince, skupinové spolupráci a stmelení
třídního kolektivu.
Blokové ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2018
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
158
102
44
1
305
Počet účastníků
2865
1733
720
23
5341
Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2018
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
4
10
1
15
Počet účastníků
55
169
21
245
Ekologicko-výchovné pobytové programy realizované v roce 2018
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet pobytů
8
21
7
4
40
Počet účastníků
168
500
129
59
856

V roce 2018 se v naší nabídce EVP
objevily novinky pro MŠ, jako program K čemu je dobré mít zahrádku, Odpad může být i poklad a Ptáčci kolem nás. Pro ZŠ
a SŠ přibyly programy Divočina
ve městě, Pes, přítel člověka,
Proti proudu řeky, Záhada kompostu a Voda v zahradě. Ve spolupráci se Střední školou hospodářskou a lesnickou ve Frýdlantu
a Krajským statkem Frýdlant jsme
nově realizovali program Nejen
kráva mléko dává.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
SEMINÁŘE MRKVIČKA
STŘEVLIK je již tradičním krajským
koordinátorem sítě mateřských
škol se zájmem o environmentální
výchovu MRKVIČKA pro Liberecký
kraj. Jedním z cílů je pedagogům
poskytovat především metodickou
a informační podporu v oblasti environmentální výchovy v předškolním
vzdělávání. Sledujeme, že důležitá
je pro pedagogy hlavně vzájemná
inspirace, také možnost se společně
sejít a předávat si vlastní zkušenosti,
jak na konkrétní problém. Například
i v oblasti ekologického provozu MŠ,
proto také pro rok 2019 plánujeme
každoroční libereckou konferenci
sítě Mrkvička, kde se na tuto problematiku zaměříme.

Akce DVPP - semináře MRKVIČKA realizované v roce 2018
Datum Název akce
Počet účastníků
2. 2.

Seminář MRKVIČKA
„Čarujeme s dětmi v kuchyni“

19

5. 4.

Krajská konference MRKVIČKA
„Živá školka“

30

14. 6.

Seminář MRKVIČKA
„Živá školka prakticky“

13

2. 10.

Seminář MRKVIČKA
„Les ve školce, workshop lesní pedagogiky“

19

Celkem účastníků

71

V roce 2018 probíhala třetí (poslední)
etapa projektu Kolegiální podpory pro učitele MŠ. Cílem projektu je
vzájemně se obohatit s kolegou, se
kterým daný pedagog spolupracuje
ve své MŠ. Projekt učitelům umožňuje se setkávat a zamýšlet nad konkrétními plány EV v daném zařízení
předškolní výchovy. Vznikají pak individuální plány i konkrétní tematické celky. K dispozici mají odborného
konzultanta libereckého kraje, který
jim pomáhá vzájemnou spolupráci
koordinovat a v případě potřeby poskytuje i metodickou podporu.
Během roku 2018 proběhlo několik
seminářů na podporu environmentální výchovy v MŠ. Velký úspěch měl
seminář s názvem „Čarujeme s dětmi v kuchyni“. Učitelky si na tomto
semináři mohly vyzkoušet pár jednoduchých receptů od našich babiček
a návody, jak pečení a zpracování
přírodních surovin zapojit do výuky
v MŠ.

Na krajské vědecké konferenci sítě Mrkvička 2018 jsme se zamýšleli nad tím, jak si kus přírody přenést přímo
do školky. Pozvání přijala Mgr. Justina Danišová, která prezentovala, jak učit venku nebo uvnitř pomocí přírodních
materiálů. Představen byl také projekt „Kolegiální podpory“ nebo projekt „Záhony pro školky“.
Na podzim 2018 představil učitelkám pan PhDr. Jan Froněk metodiku „Les ve škol(c)e“ a praktický workshop
s náplní lesní pedagogiky pro nás připravili lesy ČR.

SEMINÁŘE, WORKSHOPY A EXKURZE

V roce 2018 jsme pokračovali
s pořádáním odborných exkurzí,
seminářů a workshopů, které byly
nabízeny primárně pedagogům,
ale mohli je navštívit i zájemci z řad
veřejnosti.
V únoru se uskutečnila přednáška
o Špicberkách. Koncem března
proběhla exkurze s učiteli základních a středních škol na vrchol
Ořešník. Účastníci obdivovali krásy zamrzlých vodopádů a okolní
přírody a seznámili se s novými
pracovními listy „Tajemství žulových skal“. V říjnu se uskutečnil již
tradiční bylinkový workshop, který
byl tentokrát zaměřen na podzimní plody přírody a využití kořenů
mnoha druhů rostlin. V závěru roku
ve STŘEVLIKu proběhl workshop
o zdravé výživě. Zkušený přednášející představil zdravou
a chutnou alternativu běžného
stravování a teorii doplnil o ochutnávku několika chutných a zdravých pokrmů.

Akce DVPP - semináře, workshopy a exkurze realizované v roce 2018
Datum Název akce
Počet účastníků
12. 2.
Špicberky – příroda za polárním kruhem
16
22. 3.
Terénní exkurze pro učitele
20
11. 10.
Bylinkový workshop – „Bylinková lékárna“
9
20. 11.
Přednáška o zdravé výživě
11
Celkem účastníků
56

AKCE PRO VEŘEJNOST

V roce 2018 STŘEVLIK realizoval tři tematicky zaměřené ekodny. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody a společnosti. Akce navštívilo cca 700 účastníků, převážně rodičů s dětmi.
Při těchto akcích bylo pro návštěvníky připraveno mnoho zábavně - naučných aktivit, tvořivé dílny, hry k tématu
daného ekodne, výstavy, osvětové akce, prezentace činnosti organizací působících v ochraně přírody a podobně.
Hlavními partnery pro osvětové akce byl tradičně Liberecký kraj a Lesy České republiky. Všem děkujeme za spolupráci a podporu.
17. 3. 2018 - Vítání jara
I přes zimu se našlo více jak 200 statečných, kteří se do
STŘEVLIKu přišli jarně naladit. Na prožitkové pašijové
stezce děti překonaly pavučinu, vymetly komín, našly
poklad a podívaly se do místního kostela Navštívení
Panny Marie. V rukodělných dílničkách si návštěvníci
nazdobili vejce tradiční voskovou technikou, vyrobili
vajíčko, košíček, či čepičku pro zahřátí. Na voňavé jaro
se mohli příchozí připravit výrobou voňavých pytlíčků a kočiček či posezením v jarní bylinkové čajovně.
Samozřejmě nechybělo ani pletení pomlázky. Zvídaví
návštěvníci si prohlédli 3D modely vajec některých našich ptáků, prozkoumali jaro pod lupou a seznámili se
s domácím vermikompostováním.
20. 10. 2018 - Den stromů
Na dni stromů to bušilo a ťukalo jako na soutěži datlů. Nebyli to však datlové, ale návštěvníci kdo bušili
kladívky a vyráběli krmítka pro ptáčky. Přibližně 300
účastníků prošlo se skřítkem Bukáčkem jeho prožitkovou stezku, na které se hravou formou dozvěděli
zajímavosti ze života stromů. Odvážlivci si mohli také
slanit ze skály. Ve STŘEVLIKu bylo dále připravené
pohoštění, tvoření a kdo chtěl, mohl si také vyrobit
a ochutnat čerstvý mošt.
14. 12. 2018 - Vánoce se STŘEVLIKem
V předvánoční podvečer náladu navodilo vystoupení
dětí z MŠ Zvoneček a violoncellový duet. Poté se návštěvníci vydali na jednotlivá tvořivá zastavení, kde si
nazdobili perníčky, vyrobili voňavé mýdlo a vánočního
andílka. Na jednotlivých stanovištích se také připravili
na cestu do Betléma. Návštěvníci mohli také nahlédnout do perníkové laboratoře. Pro děti byla připravena
pohádka divadla Rolnička a kovářská dílna.
Ekodny realizované v roce 2018
Datum Název akce
Počet účastníků
17. 3.
Vítání jara
200
20. 10. Den stromů
300
14. 12. Vánoce se STŘEVLIKem
200
Celkem
700

AKCE PRO VEŘEJNOST

Účast na akcích
pořádaných jinými organizacemi
STŘEVLIK se podílel též na zajištění šesti akcí
dalších organizací souvisejících s environmentální výchovou v Libereckém kraji. Tematické
vzdělávací aktivity pro děti a dospělé zajišťoval
na Dni země (pořadatel Liberecký kraj), Krajském dni včely (pořadatel Český svaz včelařů), Lesnickém dni (pořadatel Lesy ČR a SŠHL
Frýdlant), Hejnických slavnostech (pořadatel
město Hejnice), Krajských dožínkových slavnostech v Bílém kostele (pořadatel Liberecký kraj) a na Hejnickém Adventu (pořadatel
MCDO Hejnice).
20. 4. 2018 - Den země
V parku mezi budovou Správy CHKO Jizerské hory a Krajským úřadem Libereckého kraje proběhl bohatý program
plný ukázek, tvoření, kulturního programu a prezentací, vše v duchu Zerowaste – životního stylu bez odpadů. Návštěvníci se dozvěděli, jak nakupovat bez obalů, co s nepořádkem v dětském pokoji, jak se učí děti v Lesních školkách, ale i to, jak kompostovat ve městě. STŘEVLIK k tématu akce přispěl ukázkou fungujícího vermikompostéru,
přednáškou a informačními materiály na téma vermikompostování.
12. 5. 2018 - Krajský den včely
Český svaz včelařů pořádal v lidových sadech již 14. Krajský den včely. Návštěvníci se mohli hravou formou dozvědět
mnoho zajímavostí ze života včel, shlédnout pohádku, zahrát včelí hry, nakoupit z pestré palety včelích výrobků
a vyzkoušet si různé tvůrčí aktivity. STŘEVLIK návštěvníkům nabídl hru na pilné včeličky, včelí kroket, možnost prozkoumat včelí anatomii pomocí stereomikroskopů a v krabičkových lupách si prohlédnout včelí příbuzné. Děti si
mohly nechat namalovat na obličej tematický obrázek a na rozloučenou vyrobit zápich ze včelího vosku.
12. 5. 2018 - Lesnický den
Krásné počasí a zajímavý program přilákaly stovky návštěvníků na Lesnický den pořádaný SŠHL, Lesní správou Frýdlant, Lesy ČR a STŘEVLIKem. Akce nabídla bohatý program, při kterém návštěvníci mohli prozkoumat les napříč
mnoha různými spektry. STŘEVLIK pro rodiče s dětmi připravil prožitkovou vlčí stezku plnou úkolů zaměřenou na
vlčí smysly a problematiku návratu vlka do české krajiny.
30. 6. 2018 - Hejnické slavnosti
STŘEVLIK se zapojil i na Hejnických slavnostech. Pro návštěvníky bylo na zahradě STŘEVLIKu připraveno smyslové poznávání přírody. Bosý chodníček byl výzvou nejen pro malé návštěvníky, ale i mnoho dospělých se osmělilo
a vyzkoušelo, jaké je chodit naboso. Každý si také mohl vyzkoušet svůj čich při poznávání přírodnin a zapojit se do
tvorby louku plné motýlů.
1. 9. 2018 - Dožínky
Krajské dožínky Libereckého kraje se letos uskutečnily v Bílém Kostele nad Nisou. STŘEVLIK se účastnil s tradičním
stánkem Od jablíčka k moštu. Děti si mohly postupně projít a vyzkoušet postup výroby moštu od omytí jablek, přes
jejich drcení a lisování až po konečnou ochutnávku moštu.
8. 12. 2018 - Hejnický advent
V rámci každoroční akce Hejnický advent probíhající v Mezinárodním centru duchovní obnovy jsme již tradičně
připravili venkovní zábavně-naučnou vánoční stezku, odkazující na staročeské zvyky a poznávání přírody.

AKCE PRO DĚTI
LETNÍ POBYTOVÝ A PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Během druhého červencového týdne
proběhl pobytový tábor Na indiánské stezce. Tábořiště se nacházelo
v malebné přírodě na Folbrechtově
louce u Raspenavy. Nejdůležitějším
úkolem táborové hry bylo získat části dávné mapy, která vede k pokladu
a indiánskému tajemství. Každý večer
se vypravil jeden z odvážných indiánů do šamanovy chýše, kde mu byl
předán příběh Malého Stromu. Stejně jako Malý Strom jsme se snažily
prověřit své schopnosti, dovednosti,
odvahu, trpělivost, tvořivost a pomoc
druhým. Děti si vytvořily totemy, indiánská trička, čelenky, lapače snů
a dřevěné talismany.

Příměstský tábor Expedice Amazonie
se nesl v duchu dobrodružství, poznávání a prožívání přírody všemi smysly.
Děti se tak dozvěděly spoustu zajímavostí o Amazonském pralese, místních
zvířatech a obyvatelích a zároveň poznávaly krásy lesů podhůří Jizerských
hor i malebné meandry řeky Smědé.
Vyzkoušely si spoustu dovedností,
nezbytných pro každého domorodce
jako střelbu z luku, rozdělání ohně,
vaření v přírodě, poznávání léčivých
bylinek a naslouchání přírodě. Děti
také zapojily svou kreativitu při tvorbě
domorodých oblečků a masek amazonských zvířat, jejichž podstata nejlépe vystihovala jejich povahu. Na konci
čekala děti v lese velká dobrodružná
stezka při které si mohly nabyté znalosti a dovednosti ověřit.

Akce pro děti realizované v roce 2018
Název akce
Počet akcí
Letní pobytový tábor
1
„Na indiánské stezce“
Letní příměstský tábor
1
„Expedice Amazonie“
Celkem
2

Počet účastníků
19
23
42

PROJEKTY

Předcházení vzniku odpadů
v Libereckém kraji a okresu Görlitz
Česko-německý projekt realizovaný ve
spolupráci STŘEVLIKu a německého
partnera, Okresu Görlitz. Hlavní náplní
projektu jsou vzdělávací programy pro
mateřské a základní školy, kde se děti
hravou formou učí, jak docílit toho, aby
odpad nevznikal a pokud již vznikne,
tak aby neskončil na skládce.
Programy se skládají ze 4 navazujících bloků od úvodního motivačního
loutkového divadla přes tvořivé dílny
a využití odpadu až k praktickým ukázkám pro rodiče. K programům byly sestaveny pracovní listy a metodika pro
pedagogy, kterou mohou školky a školy z Libereckého kraje zdarma získat
ve STŘEVLIKu, případně si ji stáhnout
z internetových stránek projektu www.
strevlik.cz/odpady.
Kromě vlastních programů jsme se
účastnily též několika akcí německého
partnera pro žáky německých mateřských a základních škol.
Projekt zahrnuje také aktivity pro pedagogy a odbornou veřejnost – zástupce obcí a organizací zabývajících
se předcházením vzniku odpadů. Pro
ně byl v roce 2018 v Hejnicích připraven a realizován celodenní seminář
zabývající se možnostmi a aplikací
principů cirkulární ekonomiky do jednotlivých oblastí života obce. Druhý
den po semináři byla pro účastníky
připravena exkurze do firmy Transform a.s. Lázně Bohdaneč, zabývající
se využitím odpadních plastů, a obce
Choťovice.

Projekt Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz
spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 a ze státního rozpočtu ČR.

PROJEKTY

motri

K

potoku

motri

K

potoku

motri

K

potoku

Kmotři potoků
– přenos a společný vývoj
vzdělávací nabídky

motri

K

V roce 2018 byl STŘEVLIK hlavním
partnerem česko-německého projektu zaměřeného na budování vztahu
žáků k vodním tokům a pocitu spoluzodpovědnosti za jejichustav.

potok

Celoroční program byl na české straně
realizován s 5 skupinami předškolních
a školních dětí ve Mníšku, Liberci,
Semilech a Sedmihorkách a v rámci
výuky předmětu Environmentální výchova též se skupinou studentů pedamotri
gogiky Technické
univerzity v Liberci.
V rámci všech setkání se seznamovaly s obyvateli řeky i jejího nejbližšího
okolí, rostlinstvem a provázaností celého ekosystému. Jedním z hlavních
cílů bylo, aby děti
oku kladný vztah
potzískaly
k místnímu říčnímu toku a přijaly řeku
a její okolí za vlastní. Kromě samotného zkoumání Jeřice děti společně
hledaly způsoby, jak by mohly řece
pomoci.

K

Na české straně byly do realizace projektu zapojeny motri
SEV DIVIZNA Liberec,
SEV Český ráj Sedmihorky, Semínko
Země Semily a Technická univerzita
v Liberci, na německé straně Landschaftspflegeverband Oberlausitz e.V.
a Landschaftspflegeverband
potoku Zittauer
Gebirge und Vorland. e.V.

K

Projekt Kmotři potoků spolufinancován
prostřednictvím Fondu malých projektů
v Euroregionu Nisa v rámci Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014 -2020.
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NAŠE ZVÍŘÁTKA

Střevličí včely
V srpnu 2018 jsme si do Hejnic pořídili
3 včelstva, která jsme usídlili ve „vrbovně“ v areálu SŠHL. Podzim byl hlavně
ve znamení pravidelného přikrmování, aby si mladé oddělky stačily nahromadit dostatek zásob na zimu. I tak už
včelky stihly účinkovat v několika blokových programech.
Na jaře včely čeká spousta práce s opylováním sousedního výukového sadu
i s vystupováním v programech Za
včelím domečkem a dalších.
Za spolupráci a cenné rady při péči
o naše včelky děkujeme panu Davídkovi a místním hejnickým včelařům.

NAŠE ZVÍŘÁTKA

Žížaly
Ve STŘEVLIKU nadále úspěšně funguje
několik výukových vermikompostérů,
které se staly součástí našeho projektu
Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz a také našich
ekologických výukových programů
o půdě a kompostování. Vermikompostování je metoda zpracování bioodpadu, při které se využívá žížal, ty při své
práci tvoří vysoce kvalitní hnojivo.
Nespornou výhodou vermikompostování je to, že tak mohou bioodpad
zpracovávat i ti, kteří nemají k dispozici zahradu s běžným kompostem či
komunitní kompostárnu, vermikompostovat se totiž dá snadno i v kyblíku
v kuchyni.
Díky našim programům se stovky dětí
prakticky a na vlastní kůži seznámily
s žížalami tak, jako možná nikdy předtím. Dozvěděly se o nich a jejich významu spoustu zajímavostí a zjistily, že
žížala může být vlastně velmi užitečné
domácí zvířátko, i když poněkud netradiční.
Nově jsme vydali i ilustrovanou příručku Začínáme s vermikompostováním
a díky úspěšnému chovu jsme byli
schopni dodat přes 40 žížalích násad
nadšencům po celé Republice.

HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2018 zaměstnávala
organizace 16 pracovníků na
hlavní pracovní poměr.

Zaměstnanci
Ředitel
Ekonom

Organizace zaměstnala během
roku celkem 22 pracovníků na
základě dohody o provedení
práce, kteří zajišťovali lektorování
seminářů a pomocné práce při
provozu střediska.

Koordinačně administrativní
pracovník

Lucie Hübscherová

Lektoři
ekologicko-výchovných
výukových programů

Bc. Ladislav David, Bc. Tereza Foffová,
Eliška Jáčová, Ing. Zuzana Jelínková,
Mgr. Tomáš Plener, Bc. Adéla Roubíčková,
Ing. Věra Sobotová

Pracovníci zaměstnaní
k 31. 12. 2018.

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Provozní pracovníci

Michaela Balogová, Magdaléna Krčilová,
Martina Vilhelmová, Lucie Zákoucká

Ing. Martin Modrý, Ph.D.
Jaromíra Hanicová

VÝNOSY
Položka
Hlavní činnost celkem
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- jednodenní výukové programy
- pobytové programy
- školení, semináře
- ostatní ekovýchovné akce
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
- příspěvek - Liberecký kraj
- dotace Mikroprojekt „Smědá - řeka nás spojuje“
- dotace „Předcházení vzniku odpadů“
- dotace - „Střevličí zahrada“
- dotace - „Kmotři potoků“
- příspěvek z ÚP
Doplňková činnost celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- stravování
- ubytování
- doprava
Výnosy z prodaného zboží
Ostatní výnosy z činnosti
VÝNOSY CELKEM

Výnosy v tis. Kč
8 110,46
687,19
260,69
372,69
1,25
33,43
0,00
164,84
0,00
22,04
7 236,39
5 298,00
-48,74
1 391,13
200,23
125,51
270,26
1 758,37
0,00
1 628,02
962,06
634,92
14,00
113,61
16,74
9 868,83

NÁKLADY

Položka
Hlavní činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
- materiál ostatní
- materiál pro ekovýchovu
- kancelářské potřeby
- čisticí a úklidové prostředky
- pohonné hmoty (vozidla)
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn)
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby z toho:
- telefony, internet, poštovné, kopírování
- tisk, grafika, propagace
- služby spojené s ekovýchovou
- služby farma
- softwarové služby
- odborná pomoc
- pronájem učebny
- pronájem pozemku
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti z toho:
- pojistné
Kurzové ztráty
Doplňková činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
- potraviny
Spotřeba energie (elektřina, voda, plyn)
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Opravy a udržování
Ostatní služby z toho:
- doprava
- praní, mandlování
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
NÁKLADY CELKEM

Náklady v tis. Kč
8 112,31
427,32
192,59
163,55
23,66
24,88
11,64
131,08
81,25
63,50
11,21
1 032,57
53,41
106,87
16,00
14,40
50,58
44,89
120,00
30,00
4 148,40
1 369,79
21,44
119,18
3,57
2,44
0,00
432,68
15,36
1,11
193,49
53,70
10,20
4,22
1 485,05
649,40
513,10
53,74
82,64
0,00
14,16
94,82
14,00
42,19
377,00
110,52
1,82
6,63
0,28
0,19
0,00
27,68
65,38
0,79
9 597,36

V ROCE 2018 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI

Liberecký kraj je zřizovatelem Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s. je celostátní síť organizací
specializovaných na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu. Pro členská
střediska je Pavučina organizací hájící jejich společné zájmy vůči orgánům veřejné
správy, informující o vývoji a změnách v oblasti ekologické výchovy a zajišťující také
společnou propagaci a finanční podporu. Středisko ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvková organizace je členem Pavučiny.

Doprava dětí na ekologicko-výchovné programy za zvýhodněné ceny.

Naše příspěvková organizace v roce 2018 zaměstnávala 3 pracovníky v rámci veřejně
prospěšných prací.

Projekt Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz spolufinancovaný z Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020 a ze státního rozpočtu ČR.

Projekt Kmotři potoků spolufinancován prostřednictvím Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v rámci
Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát Sasko 2014 -2020.

Projekt Střevličí přírodní zahrada spolufinancovaný z Národního programu Životní prostředí.

Děkujeme

