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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 2019 přes 60 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 2019 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.
Na základě pověření zřizovatele zajišťujeme vzdělávací část Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
v oblasti předcházení vzniku odpadů.
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.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
Jizerská 190, 463 62 Hejnice
Identifikační číslo: 75053144
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Zapsáno v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, oddíl Pr, vložka 680.

SLOVO ŘEDITELE
Vážení čtenáři,
předkládám vám výroční zprávu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2019 shrnující výsledky
činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.
Rok 2019 byl pro STŘEVLIK rokem veletrhu. Čtyřdenní Veletrh environmentální výchovy s podtitulem „Bez vody
to nejde“ jsme pro Síť středisek EVVO Pavučina zajišťovali společně se SEV DIVIZNA Liberec. Akce s celostátní účastí
se zabývala novými výzvami pro environmentální výchovu vycházejícími ze změn vodního režimu krajiny, po odborné i vzdělávací stránce.
V tomto roce se nám podařilo dokončit projekt Střevličí přírodní zahrada financovaný
z Národního programu životní prostředí. Zahrada tak od léta slouží k realizaci vzdělávacích programů i relaxaci účastníků pobytových programů.
Objemově nejvýznamnější část činnosti
STŘEVLIKu i v letošním roce tvořily pobytové a denní vzdělávací programy pro žáky
mateřských, základních a středních škol. Celkově bylo poskytnuto vzdělávání v rozsahu
37 598 účastníkohodin.
Činnost STŘEVLIKu je do značné míry podporována z evropských a národních finančních programů. V roce 2019 byly realizovány
projekty „Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraje a okrese Görlitz“ z programu Cíl 3 Česko-Sasko, zabývající se prevencí
vzniku odpadů v mateřských a základních
školách „Kmotři potoků - přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“ z fondu
malých projektů Cíl 3 Česko-Sasko, zabývající se zvyšováním povědomí a odpovědnosti
žáků za životní prostředí a projekty „Střevličí přírodní zahrada“ a „Střevličí výukové
programy 2018-2019“ z Národního programu životní prostředí. Celkový objem projektových prostředků využitých na činnost
a rozvoj STŘEVLIKu v roce 2019 činil 1,6 mil Kč.
Prostory STŘEVLIKu jsou kromě vzdělávacích programů pro školy využity i pro osvětové akce pro veřejnost, vzdělávání pedagogů a další akce související s problematikou životního prostředí. Pro hejnické děti jsme otevřeli přírodovědně-včelařský zájmový kroužek.
Mezi hmatatelné výsledky naší práce patří také prvních 110 kg „Střevličího medu“ od našich včeliček.
Díky výsledkům vedlejší hospodářské činnosti skončilo hospodaření organizace v roce 2019 ziskem 168 627,99 Kč,
a to i přes významné investice STŘEVLIKu do pokračujících oprav a vybavení střediska.
Rád bych Vás touto cestou pozval na osobní návštěvu našeho střediska a těším se na setkání na některé z našich akcí.
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Hlavní část činnosti našeho
střediska v roce 2019 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 přes 60
EVP, které mohly absolvovat jako
programy blokové (v rozsahu
2 – 4 hodin), jedno-denní (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 elektronické podobě. Celkem se
v roce 2019 zúčastnilo našich EVP
(včetně pobytových programů)
7243 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 2019
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
203
126
27
2
358
Počet účastníků
3568
2212
437
22
6239

Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2019
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
4
11
3
18
Počet účastníků
60
176
54
290

Ekologicko-výchovné pobytové programy realizované v roce 2019
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet pobytů
9
25
4
2
40
Počet účastníků
190
415
68
41
714

V roce 2019 se v naší nabídce
EVP objevily novinky pro MŠ,
jako program Vítání jara a pro
ZŠ Odpad může být i poklad
a Vánoční pečení. V první polovině roku jsme také zahájili výuku programů na naší zahrádce
s využitím například bylinkové
spirály, vyvýšených záhonů a permakulturního koutku. Pokračovali jsme ve spolupráci se Střední
školou hospodářskou a lesnickou
ve Frýdlantu a Krajským statkem
Frýdlant při realizaci programu
Nejen kráva mléko dává na
statku. Dále jsme zahájili realizaci
zájmového včelařsko-přírodovědně orientovaného kroužku
STŘEVLÍCI pro místní děti.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje poskytovalo metodickou pomoc v oblasti ekologické výchovy a jejího začleňování do výuky.
V roce 2019 STŘEVLIK pokračoval
s pořádáním odborných exkurzí,
seminářů a workshopů, které byly
nabízeny primárně pedagogům, ale
mohli je navštívit i zájemci z řad veřejnosti.
V březnu se v Mníšku u Liberce uskutečnil keramický workshop zaměřený na práci na hrnčířském kruhu.
V dubnu jsme s odborníky České
společnosti ornitologické, Jitkou Feřtovou a Martinem Pudilem, uskutečnili jarní pozorování ptáků spojené
s odchytem.
Na zářijovém Střevličím medobraní návštěvníci prozkoumali pozoruhodný život včel, nahlédli do úlu
a ochutnali čerstvý vlastnoručně vytočený med.
V rámci projektu Předcházení vzniku
odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz jsme spolu s německými
partnery připravili v dubnu odborný
workshop v Žitavě a v září společnou dvoudenní exkurzi do podniku zabývajícího se zpracováním
druhotných surovin Remondis
v Lünnen.

Semináře realizované v Hejnicích v roce 2019 v rámci DVPP
Počet
účastníků

Datum

Název akce

8. 2.

Seminář MRKVIČKA
„Inspirace lidovou tradicí pro EV – Velikonoce“

11

22. 3.

Hrnčířský workshop

11

11. 4.

Ornitologická exkurze

17

31.5.

Krajská konference – Liberecká MRKVIČKA
„Inspirace Ekoškolkou“

22

26. – 29. 8.

Veletrh ekologické výchovy
„Bez vody to nejde“

97

4. 9.

Střevličí medobraní

12

Seminář MRKVIČKA
9. 10.
„Učíme se s Cornellem“
STŘEVLIK je krajským koordinátorem
sítě mateřských škol se zájmem o en- Celkem účastníků
vironmentální výchovu MRKVIČKA
pro Liberecký kraj. Ke konci roku 2019 bylo do sítě přihlášeno 85 mateřských škol.

27
197

Cílem programu je pedagogům poskytovat metodickou a informační podporu v oblasti environmentální výchovy v
předškolním vzdělávání. To se děje prostřednictvím rozesílek informačních materiálů a pořádáním akreditovaných
seminářů a exkurzí. Pro pedagogy také důležitá vzájemná inspirace a možnost se společně sejít a předávat si vlastní
zkušenosti.
V roce 2019 byly realizovány čtyři tematické rozesílky informačního bulletinu Mrkvička doplněné o publikace,
které mateřské školy podporují v oblasti environmentální výchovy.
Během roku 2019 proběhlo několik seminářů na podporu environmentální výchovy v MŠ. Velký úspěch měl seminář
s názvem „Učíme se s Cornellem“ seznamující se vzdělávací metodikou přírodovědce a pedagoga Josepha Cornella. Na krajské vědecké konferenci sítě Mrkvička 2019 jsme v letošním roce probrali téma „Inspirace ekoškolkou.“

Akce pro veřejnost
ekodny
V roce 2019 STŘEVLIK realizoval tři tematicky zaměřené ekodny. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody
a společnosti. Akce navštívilo cca 560 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, Střední škola hospodářská a lesnická
a Lesy České republiky. Všem děkujeme za spolupráci
a podporu.
16. 3. Vítání jara
Celý ekoden se tentokrát točil kolem ptačího roku
a všeho, co s ním souvisí. Na Ptačí stezce v parku SŠHL
v Hejnicích se návštěvníci proměnili v malé opeřence
a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co všechno mají ptáci na
jaře na starost, a jaké nástrahy na ně čekají. Po prolétnutí celým ptačím rokem si každý za odměnu mohl vytvořit vlastního ptáčka a odnést si ho spolu s certifikátem pro doktory ptačích věd. Děkujeme za spolupráci
ornitologovi Martinovi Pudilovi, který všem zájemcům
zprostředkoval blízké setkání s ptáky. Ukázka ptactva
byla doplněna poutavým výkladem a před zraky návštěvníků byli odchycení ptáci okroužkováni.
12. 10. Den stromů
I když je naše zahrada ještě mladá a svá jablíčka ještě nemáme, připravili jsme přehlídku a ochutnávku
odrůd od profesionálních sadařů spojenou s ručním
moštováním. Prožitková stezka Malého zahradníka
připomněla, co by v přírodní zahradě nemělo chybět.
Pro děti byly připravené hry a tvořivky se zahradní
tématikou. Domů si odnesly vlastnoručně vyrobený
škvorovník.

Ekodny realizované v roce 2019
Datum Název akce
16. 3.
Vítání jara
12. 10. Den stromů
13. 12. Vánoce se STŘEVLIKem
Celkem

Počet účastníků
230
180
150
560

13. 12. Vánoce se STŘEVLIKem
V pátek 13. prosince odpoledne jsme se ve STŘEVLIKU
vydali na adventní stezku. Akci zahájilo pohádkové vystoupení dětí z 1. MŠ Hejnice, ve kterém Jeníček a Mařenka pomohli babičce opravit chaloupku. Na adventní stezce čekal na děti anděl, svatá Lucie, Mikuláš i čert.
U kováře si návštěvníci mohli vyzkoušet toto řemeslo
a vyrobit si malý přívěšek. Děti si vyzkoušely řadu tradic: pustily si lodičky se svíčkami, zdobily perníčky,
hledaly zlatá prasátka a pomohly našemu kaprovi do
šupin. Kdo chtěl, mohl si vyrobit krásný dárek od srdce
a rovnou ho zabalit do mrazíkového obalu.

Akce pořádané
jinými organizacemi
STŘEVLIK se podílel též na zajištění pěti 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, Krajských dožínkových slavnostech ve
Studenci (pořadatel Liberecký kraj) a na Hejnickém Adventu (pořadatel MCDO Hejnice).

14. 4. Den země
V neděli 14. 4. 2019 proběhl v libereckém parku Clam-Gallasů Krajský Den Země. Tématem
letošní osvětové kampaně bylo zamyšlení nad
otázkou „Opravit nebo vyhodit?“. Na akci byly
proto představeni i místní opraváři, kteří mohli
návštěvníkům prakticky předvést, jak jednoduché jsou některé opravy. U stánku STŘEVLIKu
mohli zvídaví návštěvníci nahlédnout pod pokličku vermikompostéru, dozvědět se, jak to
v něm funguje, k čemu je dobrý. Případní zájemci si mohli i odnést nebo objednat násadu žížal
a začít tak efektivněji a uvědoměleji nakládat
s bioodpadem ve svých domácnostech. V rámci tvořivé dílničky si děti mohly vyrobit žížalku
a uplést tradiční pomlázku.
11. 5. Krajský den včely
Seznámení s tím, co takové včelaření vlastně
obnáší, včelařská poradna, možnost zakoupení
včelích produktů a včelařského vybavení, hry
a různé aktivity pro děti s včelařskou tematikou,
pohádka divadla Rolnička a řada dalšího čekalo na programu letošního Krajského dne včely
a mladých včelařů.
Den včely byl připraven nejen pro včelaře, ale
především pro rodiny s dětmi, které chtěly strávit příjemný den a poznat mnoho zajímavého
ze života tohoto užitečného hmyzu. Pro děti
byla připravena řada her a tvůrčích dílen.

Akce pořádané
jinými organizacemi
11. 5. Lesnický den
V sobotu 11. 5. 2019 se konal již 13. ročník tradičního Lesnického dne ve spolupráci s Lesy ČR
a SŠHL Frýdlant. Účast byla tento rok obzvlášť
veliká. U zastavení STŘEVLIKu čekala děti prožitková vlčí stezka odvahy a poznávání. Návštěvníci se mohli také dozvědět více o aktuálním výskytu vlků na našem území a proč je jeho
ochrana a návrat zpět do přírody důležitý. Dále
čekal na návštěvníky zajímavý program jako
například ukázky přibližování dřeva koněm,
výcvik psů, lesnický workshop nebo projížďka
na koních.

7. 9. Dožínky
Dne 7. 9. 2019 se STŘEVLIK účastnil krajských
dožínek ve Studenci. Naši lektoři prezentovali
tradiční klasické moštování bio jablíček ze sadu
pana Tchoře od Turnova. Počasí akci příliš nepřálo, bylo chladno
a deštivo. A to se samozřejmě odrazilo na návštěvnosti, která byla oproti ostatním ročníkům o něco slabší. Náš program se ale dětem
i dospělým velmi líbil, dostali jsme nespočet
otázek, a děti se k nám dokonce po prohlídce
celého areálu třeba i několikrát vrátily. Slovy
Bertíka, asi devítiletého chlapce, návštěvníka
našeho programu, jsme prý byli nejlepší stánek
na dožínkách vůbec!
7. 12. Hejnický advent
V rámci každoroční akce Hejnický advent probíhající v Mezinárodním centru duchovní obnovy
jsme si pro návštěvníky připravili Střevličí divadelní dílnu. Pomocí loutkového divadla jsme
připomněli vánoční příběh, během kterého
mohli být odvážlivci i účastníky.

Akce pro DĚTI
LETNÍ POBYTOVÝ A PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Čtvrtý týden v červenci proběhl pobytový tábor Cesta do divočiny. Tábořištěm nám byla opět Folbrechtova
louka u Raspenavy. Poté, co jsme si
vyřídili pasy a letenky, jsme se vydali
na exotickou dovolenou k moři. Ale
moc daleko jsme nedoletěli. Utrhla se
nám zadní část letadla. Díky našemu
ztroskotání jsme potkali členy výpravy,
která zde už před lety také ztroskotala.
Vzali nás do svého tábořiště a podělili
se o své nepatrné zásoby. Abychom
přežili v divočině, museli jsme se vydat hledat zásoby, do trosek našeho
letadla, učili jsme se lovit pomocí
vzduchovek, luků, prutů nebo šiškami.
Poznávali jsme okolí našeho tábořiště
a koutkem oka jsme zahlédli i místní
domorodce. Postavili jsme si přístřešky, rozdělávali oheň pomocí křesadla
a učili se pracovat s mapou. Vyzkoušeli
jsme si první pomoc, pochopili důležitost spolupráce a především jsme
se snažili dožít naší záchrany. Poté
co se nám podařilo získat vysílačku
a najít místo, kde je signál jsme zavolali
o pomoc a záchranářům podali informace o naší poloze. Díky tomu jsme se
v neděli dočkali vytoužené záchrany
horskou službou Jizerských hor.

Během příměstkého tábora s tématem
Dobrodružná Afrika si děti hravou
zážitkovou formou osvojily spousty
znalostí o černém kontinentu a životě
domorodců. Vyzkoušely si lukostřelbu, rozdělávání ohně, vaření v kotlíku,
stavění přístřešků a další užitečné dovednosti. Tvořili jsme z přírodních materiálů, vyráběli jsme originální masky
a pytlíky na záda. Děti si zaznamenávaly zážitky a poznatky do vlastního
Afrického deníku a v průběhu několika
dní vytvořily a utužily nová přátelství.

Akce pro děti realizované v roce 2019
Název akce
Počet akcí
Letní pobytový tábor
1
„Cesta do divočiny“
Letní příměstský tábor
1
„Dobrodružná Afrika“
Celkem
2

Počet účastníků
28
18
46

Projekty

Předcházení vzniku odpadů
v Libereckém kraji a okresu Görlitz
Česko-německý projekt realizovaný ve
spolupráci STŘEVLIKu a německého
partnera, Okresu Görlitz vstoupil do
své závěrečné fáze. V roce 2019 jsme
se věnovali realizaci připravených
vzdělávacích programů v mateřských
a základních školách.
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/bezodpadu.
Společně s německými partnery se expertní skupina z ČR účastnila dvoudenní exkurze do závodu na zpracování
odpadů REMONDIS v Lünnen.
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.

Střevličí přírodní zahrada
V roce 2019 jsme dokončili Střevličí přírodní zahradu. Původně zanedbaný pozemek se proměnil ve
slunnou přírodní zahradu, kde najdou děti prostor ke hrám i poznávání přírody. Díky podpoře SFŽP jsme
zahradu mohli osadit mnoha ovocnými a okrasnými stromy a keři, vybavit relaxačními a výukovými prvky
a jímat dešťovou vodu na zavlažování.
Naučná stezka návštěvníkům vysvětlí
význam jednotlivých částí zahrady pro
člověka i přírodu.

Projekt Střevličí přírodní zahrada spolufinancovaný
z Národního programu Životní prostředí.

Projekty

Kmotři potoků
– přenos a společný vývoj
vzdělávací nabídky
V letošním roce pokračoval i česko-německý projekt Kmotři potoků, jehož je
STŘEVLIK hlavním partnerem.
Hlavní náplní činnosti byla realizace
celoročního vzdělávacího programu
pro předškolní a školní děti, který
v létě vyvrcholil praktickou prací na
pomoc vodnímu roku. Jednotlivé
skupiny připravily informační tabuli
k živočichům v Jeřici, posezení u pramene v Sedmihorkách a pomohly
upravit prostředí kolem „svých“ potoků.
Na české straně byly do realizace projektu zapojeny skupiny dětí při poznávání přírody a pomoci vodním tokům
pod vedením SEV DIVIZNA Liberec,
SEV Český ráj Sedmihorky, Semínko
Země Semily a Technická univerzita
v Liberci, na německé straně spolky
Landschaftspflegeverband Oberlausitz e.V. a Landschaftspflegeverband
Zittauer Gebirge und Vorland. e.V.

Projekt Kmotři potoků – přenos a společný
vývoj vzdělávací nabídky je spolufinancován
z prostředků Fondu malých projektů ČeskoSasko v Euroregionu Nisa v rámci Programu
spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014 -2020.

Vermikompostujte s námi

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. Ve STŘEVLIKU
nadále úspěšně funguje několik výukových vermikompostérů, které se staly
součástí projektu Předcházení vzniku
odpadů v Libereckém kraji a okrese
Görlitz a také našich ekologických výukových programů o půdě a kompostování.
Díky našim programům se stovky dětí
u nás i v Německu 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 je vlastně nesmírně
užitečné domácí zvířátko, i když poněkud netradiční. Nadále také dodáváme
žížalí násady nadšencům po celé Republice.

Přírodovědně - včelařský
kroužek
Od října 2019 každé pondělí se děti
společně s lektory Střevliku potkají ve
Včelí učebně v SŠLH.
Jeden týden se děti potkávají se včelařem Pavlem Miltem a pod jeho dohledem se prakticky starají o včely a včelí
úly, které ve Střevliku máme. Učí se, co
je pro včely nutné udělat a do čeho raději nezasahovat, jak se u včel chovat
a jak o ně pečovat.
Druhý týden se děti vydávají do „říše
obrů“ – tedy do světa hmyzu a včel
coby zmenšovacím lektvarem zmenšení lidé. Formou her a zábavných aktivit se o tomto světě dozvědí spoustu
fascinujících věcí, vyzkouší si velké
množství tvůrčích činností.

HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2019 zaměstnávala
organizace 14 pracovníků na
hlavní pracovní poměr.

Zaměstnanci
Ředitel
Ekonom

Organizace zaměstnala během
roku celkem 26 pracovníků na
základě dohody o provedení
práce, kteří se podíleli na
lektorování seminářů, pomocné
práce při provozu střediska
a zapojení pedagogů do
odpadového projektu.

Koordinačně administrativní
pracovník

Lucie Kafková

Lektoři
ekologicko-výchovných
výukových programů

Bc. Ladislav David, Eliška Jáčová,
Ing. Zuzana Jelínková, Ing. Věra Sobotová
Mgr. Jana Modrá, Bc. Pavel Milt

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Pracovníci zaměstnaní
k 31. 12. 2019.

Provozní pracovníci

Michaela Balogová, Magdaléna Krčilová,
Jana Vojcová, Christos Sidiropulos

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
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Kurzové zisky
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC
- příspěvek - Liberecký kraj
- dotace - „včely“
- dotace „Předcházení vzniku odpadů“
- dotace - „Střevličí zahrada“
- dotace - „Kmotři potoků“
- dotace - „výukové programy“
Doplňková činnost celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- stravování
- ubytování
Výnosy z prodaného zboží
Ostatní výnosy z činnosti
VÝNOSY CELKEM

Výnosy v tis. Kč
8 179,83
722,13
236,33
369,45
22,96
68,75
1,00
25,00
103,97
0,00
0,04
7 327,69
5 720,00
10,76
977,45
213,24
206,24
200,00
2 072,86
0,00
1 886,67
949,87
741,63
170,16
16,03
10 252,69

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
8 207,27
418,21
204,58
152,03
9,17
24,35
12,62
134,79
210,05
51,27
13,86
822,87
40,84
15,23
12,40
11,95
85,37
67,59
125,00
30,00
4 295,33
1 406,22
23,10
125,43
2,99
1,37
0,00
405,90
12,80
0,00
219,88
50,06
10,03
13,14
1 876,79
654,70
538,81
64,33
126,25
0,00
146,76
164,02
13,70
42,24
506,18
154,29
2,55
9,17
0,31
0,13
0,00
27,68
19,39
1,03
10 084,06

V ROCE 2019 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.

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 – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky je spolufinancován z prostředků Fondu
malých projektů Česko-Sasko v Euroregionu Nisa v rámci Programu spolupráce Česká republika - Svobodný stát
Sasko 2014 -2020.

Projekt Střevličí přírodní zahrada spolufinancovaný z Národního programu Životní prostředí.

Projekt Střevličí výukové progamy 2018 - 2019 spolufinancovaný z Národního programu Životní prostředí.

Děkujeme

