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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 2020 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 2020 jsme se věnovali také vzdělávání pedagogických pracovníků a veřejnosti, pro ně jsme zorganizovali Bylinkový
workshop a Exkurzi do nábytkové a potravinové banky. Pro pedagogy mateřských škol proběhl vzdělávací seminář na
téma Kváskování. Vybudovali jsme také novou naučnou stezku „Divočina ve Městě“
v areálu lesního učiliště v Hejnicích, která
slouží nejen veřejnosti, ale využíváme ji
i při našich programech. Během letních
měsíců jsme zrealizovali několik pobytových a příměstských táborů pro děti. Zprovoznili jsme náš nový e-shop „STŘEVLIČÍ
ŠOPÍK“ - eshop.strevlik.cz, na kterém najdete spoustu ekovýchovných pomůcek,
materiálů, knih a suvenýrů naší organizace.
Na základě pověření zřizovatele zajišťujeme vzdělávací část plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje
v oblasti předcházení vzniku odpadů.
Zdravotní situaci v České republice nás přinutila v roce 2020 zrušit každoroční krajskou konferenci Mrkvička a i několik tradičních víkendových osvětových akcí - tzv. „ekodnů“.
Kvůli omezení standardních činností STŘEVLIKu během koronavirové krize jsme hledali další činnosti, ve kterých
bychom se mohli uplatnit. Proto jsme se zapojili v počátku krize do šití roušek pro obyvatele Hejnic a jiné potřebné.
Tiskli jsme nástavce filtrů pro lékaře na 3D tiskárně.
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
Daňové identifikační číslo: CZ75053144

Telefon: +420 481 319 911
E-mail: info@strevlik.cz
Web: www.strevlik.cz

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 2020 shrnující výsledky
činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.
Činnost STŘEVLIKu v roce 2020 stejně jako v jiných organizacích významně ovlivnila epidemie covid-19. Díky ní
došlo k redukci realizace vzdělávacích programů, které byly až dosud stěžejní oblastí činnosti organizace. Do programové nabídky byly zahrnuty programy realizované přímo ve škole, abychom snížili riziko infekce při cestování
žáků hromadnou dopravou.
Volnou kapacitu jsme v počáteční překotné fázi epidemie
věnovali výrobě ochranných pomůcek. Střevličí roušky
byly kromě potřebným fyzickým osobám věnovány Libereckému kraji, Městu Hejnice a Dětské léčebně Jánské Lázně. Ve
spolupráci s ČVUT a Technickou univerzitou v Liberci jsme se
připojili k výrobě masek pro lékaře.
Zapojili jsme se také do realizace projektu revitalizace
parku v areálu Střední školy hospodářské a lesnické. Navrhli a realizovali jsme naučnou stezku Divočina ve městě,
která se stala součástí našich vzdělávacích programů a je
volně přístupná veřejnosti.
O prázdninách jsme jarní výpadky činnosti kompenzovali
rozšířením příměstských a pobytových táborů pro děti
a nabídkou společných akcí pro rodiče s dětmi.
Více energie jsme v tomto období věnovali také do budoucnosti STŘEVLIKu. Byly zpracovány podklady pro aktualizaci strategického plánu organizace. S jeho finalizací
čekáme na dokončení a projednání Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje 2021+,
na jejímž zpracování se velkou měrou podílíme.
Za velký úspěch považuji udělení akreditace Ministerstva
vnitra ČR pro vzdělávání úředníků samosprávných celků.
Akreditace nám otevírá široké pole působnosti dosud středisky ekologické výchovy opomíjené.
V roce 2020 jsme doplnili sortiment vzdělávacích pomůcek
připravených STŘEVLIKem o další titul – vějíř Stopy a také
jsme zprovoznili internetový obchod se vzdělávacími
materiály a pomůckami.
I přes vynucené výpadky tvořily i v letošním roce objemově nejvýznamnější část činnosti pobytové a denní vzdělávací programy pro žáky mateřských, základních a středních škol. Celkově bylo poskytnuto vzdělávání v rozsahu
17 093,5 účastníkohodin.
Činnost STŘEVLIKu je do značné míry podporována z evropských a národních finančních programů. V roce 2020
byl úspěšně ukončen projekt „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. Aktivity projektu „Kmotři
potoků - přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky“ z fondu malých projektů Cíl 3 Česko-Sasko byly v důsledku
protipandemických opatření odloženy na rok 2021. Celkový objem projektových prostředků využitých na činnost
a rozvoj STŘEVLIKu v roce 2020 činil 520 tis. Kč.
Díky výsledkům vedlejší hospodářské činnosti skončilo hospodaření organizace v roce 2020 ziskem 230.741,65 Kč,
a to i přes 10 % snížení vyrovnávací platby zřizovatele.
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 2020 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 62 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 2020 zúčastnilo našich EVP
(včetně pobytových programů)
3496 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. Situace v roce 2020 nás přivedla k zaměření
se na realizaci výjezdních pobytů. Některé stávající programy jako, Lesní zvířátka a jejich svět, Od jablíčka k moštu,
Kouzlo Vánoc, Kdo žije pod zemí a Hudbou a tancem k přírodě, jsme přizpůsobili výjezdním podmínkám a tak značný podíl námi realizovaných programů od září 2020 byl v prostorách školek, případně škol. Programy byly sestaveny
vždy tak, aby vhodně doplňovaly učivo pro danou věkovou kategorii.
Blokové ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2020
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
75
67
13
3
158
Počet účastníků
1328
1092
185
40
2645
Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2020
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
1
0
0
1
Počet účastníků
15
0
0
15
Ekologicko-výchovné výjezdní programy realizované v roce 2020
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet pobytů
29
2
0
0
31
Počet účastníků
455
27
0
0
482
Ekologicko-výchovné pobytové programy realizované v roce 2020
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet pobytů
3
11
0
3
17
Počet účastníků
63
217
0
74
354

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.
V roce 2020 se v naší nabídce EVP
objevily novinky jako program
Vodní breberky pro MŠ i ZŠ I.
Do roku 2021 chystáme nové výjezdní programy, které již počítají
s realizací přímo ve školkách či
školách.

Akce pro DĚTI
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V roce 2020 jsme se s větším důrazem
zaměřili na realizaci letních táborů.
Zrealizovali jsme dva pobytové tábory. Nově jsme jeden pobytový tábor
realizovali v Táborové základně, která
leží na samotě u lesa 1 km od Jindřichovic pod Smrkem. Děti táborem provázelo téma Zeleného ostrovu. Příběh
začal výbuchem sopky Krakatau a poté
děti pozorovali, co se dál dělo s ostrovem a jak se psal jeho další příběh po
této katastrofické události. Sledovali
postupný návrat rostlin a živočichů na
ostrov. Druhý pobytový tábor ve Střevliku byl zaměřený na děti, které čeká
první pobyt bez rodičů. Realizoval se
přímo v budově Střevliku v Hejnicích.
Téma znělo Se Střevlikem kolem světa. Společně s dětmi jsme se vydali za
poznáním do nejrůznějších koutů světa. Poznali jsme obyvatele tropického
pralesa, potopili jsme se do hlubin oceánu, prošli pouští i savanou a navštívili
jsme i protinožce. Zahráli jsme si různé
tematické hry a prohloubili znalosti
o naší planetě i přírodě Jizerských hor.
Největším zážitkem pro děti určitě
bylo společné přespání pod širákem
v krásném prostředí podhůří hor.
Dále Střevlik realizoval dva příměststké tábory. První na téma Po stopách
našich předků, kdy jsme navštívili
a prozkoumali řadu krásných míst
podhůří Jizerských hor. Pokusili jsme
se přiblížit našim předkům řadou her
a řemesel, která jsme si na vlastní kůži
vyzkoušeli. Vžili jsme se tak například
do role barvířů, švadlenek, řezbářů,
dráteníků či vlnařů. Seznámili jsme se
s místními pověstmi i krajinou a užili si
spoustu dobrodružství. Druhým tématem příměstského tábora bylo Se Střevlikem kolem světa, což byla obdoba
pobytového tábora. Připravili jsme se
na velkou cestu a pak jsme se vydali
objevovat daleké země. Poznali jsme
tradice a zvyky v Číně. Vyzkoušeli jsme
si čajový obřad i jedení hůlkami. Navštívili jsme zvířata žijící v Africe a život
některých jsme si zkusili na vlastní kůži.

Akce pro děti realizované v roce 2020
Název akce
Počet akcí
Letní pobytový tábor
1
„Se Střevlikem kolem světa I.“
Letní pobytový tábor „Zelený ostrov“
1
Letní příměstský tábor
1
„Po stopách našich předků“
Letní příměstský tábor
1
„Se Střevlikem kolem světa II.“
Celkem
4

Počet účastníků
15
50
20
18
103

Akce pro DĚTI
LETNÍ POBYTOVÉ A PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Zjistili jsme, s jakými problémy se potýkají v afrických rezervacích. Zavítali
jsme do Brazílie a navštívili jsme ještě
další kouty světa. Úspěšnou expedici
jsme zakončili karnevalem jako v Rio
de Janeiru.
V roce 2020 měl Střevlik v plánu pořádat Letní pobytový tábor pro rodiny
s dětmi (3 tématicky odlišné turnusy).
Program táborů byl určen pro rodiče,
kteří chtějí své děti vést k lásce k přírodě a environmentálně odpovědnému jednání. Hravou formou by se
dozvídali mnohé o přírodě, zvířatech
a rostlinách, ale i řemeslech kolem nás.
Součástí měla být vždy tvořivá činnost
a pobyt venku. Cílem bylo dát rodičům
inspiraci, jak lze už i s velmi malými
dětmi přemýšlet o světě kolem nás
a zažívat ho všemi smysly. Bohužel nebyly tyto termíny naplněny.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
STŘEVLIK je krajským koordinátorem programu MRKVIČKA sdružujícího mateřské školy se zájmem o environmentální výchovu. Koncem roku 2020 bylo do programu zapojeno 86 školek, což je přibližně třetina jejich celkového
počtu v Libereckém kraji. Máme z toho radost.
Cílem celostátního programu MRKVIČKA je poskytovat školkám a pedagogům metodickou a informační podporu
a zprostředkovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti environmentální výchovy v předškolním vzdělávání.
V průběhu roku zapojené školky obdržely 4 tématické rozesílky Informačního bulletinu MRKVIČKA, doplněné
o další metodické publikace a materiály pro práci s dětmi: metodika s interaktivním kalendářem a pracovními
listy „Odpad může být i poklad“, skládačka „Žeru tě! O potravních vztazích v přírodě“ a další drobnější materiály.
Velký důraz tradičně v rámci MRKVIČKY klademe na možnost vzájemné inspirace a výměny zkušeností pedagogů při
společných setkáních, seminářích, exkurzích či na konferenci. Bohužel, vzhledem k situaci jsme byli nuceni letošní
konferenci k EV v MŠ přesunout a posléze úplně zrušit. Odložen by i seminář „Odpad může být i poklad aneb Jak
s dětmi předcházet vzniku odpadů“.
Začátkem února proběhl dvoudenní seminář pro pedagogy i veřejnost Kváskování. Pod vedením
osvědčené lektorky Jany Růžičkové
jsme se naučili, jak založit kvásek
a upéct kváskový chléb. Program byl
velmi nabitý: ve chvílích, kdy těsto
kynulo, jsme si povídali o tradicích
a historii pečení chleba, jak tuto
činnost využít v praxi s dětmi, nebo
připravovali něco dobrého ke chlebu - stloukli jsme si máslo a vyrobili
2 druhy sýra. Večer zbylo trochu času
i na příjemné posezení a zpívání s kytarami - neboť nejen chlebem živ je
člověk. Všech 22 účastníků odjíždělo
s vlastnoručně upečeným chlebem,
kváskem a plni inspirace a chuťových, čichových i sluchových dojmů.
V rámci projektu „Předcházení vzniku Semináře realizované v Hejnicích v roce 2020 v rámci DVPP
odpadů v Libereckém kraji a v okrese
Počet
Název akce
Görlitz“ jsme pro pedagogy i veřej- Datum
účastníků
nost v únoru uspořádali exkurzi do
Seminář MRKVIČKA „Kváskování“
nábytkové a potravinové banky 14. - 15. 2.
22
aneb Pečeme kváskový chleba
v Liberci. Obě organizace ve své činnosti výborně propojují řešení enviExkurze do nábytkové a potravinové
20
ronmentální i sociální problematiky. 18. 2.
banky v Liberci
Jejich posláním je boj proti plýtvání
Bylinkový workshop
a současně proti chudobě. Do ná- 10. 9.
10
„V kořenech je síla, aneb podzimní byliny“
bytkové banky mohou lidé věnovat
funkční nábytek a další vybavení do- Celkem účastníků
52
mácnosti, pro něž už nemají využití.
Banka potom nábytek přerozdělí potřebným. Potravinová banka shromažďuje přebytky ze zemědělství, potravinářského průmyslu a neprodané potraviny z obchodů a ve spolupráci se sociálními službami je distribuuje lidem
v nouzi.

V září proběhl ve STŘEVLIKu tradiční Bylinkový workshop pod vedením botaničky
Mgr. Šárky Mazánkové. Paní Mazánková se
zaměřila na podzimní rostliny a na léčebný
přínos některých z nich, především jejich
kořenů. Účastníci si mohli v prostorách včelí
učebny vyrobit olej nebo tinkturu z kořene
lopuchu. Poté se všichni vydali na procházku do blízkého okolí Hejnic. Pani Mazánková účastníky seznámila s tím, co roste
v tomto prostředí a také s tím, jak lze některé rostliny prakticky využít.

Život ve střevliku - žížaly a psi

Ve STŘEVLIKU nadále úspěšně funguje několik výukových vermikompostérů, které
se staly nedílnou součástí našeho ekologického provozu i našich ekologických
výukových programů o půdě a kompostování. Díky našim programům se stovky
dětí prakticky a na vlastní kůži seznámují
s žížalami tak, jako možná nikdy předtím.
Dozvídají se o nich a jejich významu spoustu zajímavostí a zjisťují, že žížala je vlastně nesmírně užitečné domácí zvířátko,
i když poněkud netradiční. Podporujeme
a zaštiťujeme zakládání vermikompostérů
v mateřských a základních školách. Nadále
také dodáváme žížalí násady nadšencům
po celé Republice.
STŘEVLIKovští pejskové Floki a Sofie
v tomto roce úspěšně složili canisterapeutické zkoušky. Díky tomu nabízíme nyní
programy pro mateřské a základní školy
se zapojením metody AAE Animal Assited
Education.

Přírodovědně - včelařský kroužek

V průběhu zimních měsíců se děti důkladněji seznámily s teoretickou oblastí chovu
včel, např. anatomií včely, období života
včely, rozdělení včelařského roku, činností
včelaře v jednotlivých ročních obdobích
a péče o včely. Také se prakticky naučily
výrobu technického vybavení, a to výrobu
rámků - přípravou lipových přířezů, sestavením a stlučením rámků, vypletením rámků včelařským drátem a zatavením voskové
mezistěny. Takto připravené rámky se poté
použily při péči o včely na včelnici. Vlastní
činností a působením včelařského kroužku
se zvýšil počet chovaných včelstev na 6.
Dále jsme pokračovali v naší celoroční hře
- výpravách do „říše obrů“. Podle příběhu
se v ní děti 100x zmenšily. Aby se mohly vrátit do světa lidí, bylo potřeba s pomocí včel, vos, brouků či motýlů získat
přísady do zvětšovacího lektvaru. Při spolupráci s hmyzem jsme se toho o něm hodně dozvěděli: naučili jsme se
používat mimikry jako můry, po vzoru světlušek jsme si vyrobili lampiony a od vos jsme okoukali, jak vyrábět ruční
papír. Před prázdninami jsme jako první otestovali novou Střevličí naučnou stezku „Divočina ve městě“.
S ohledem na probíhající pandemickou situaci byla činnost kroužku velmi limitovaná, zejména pravidelná péče
a kontroly včelstev byly takřka bez účasti dětí. Ke konci včelařské sezony proběhla výprava na sběr chorošů, které
se používají jako palivo do včelařského dýmáku. V samém závěru roku pak proběhlo vánoční setkání, kde si děti
vzájemně předaly drobné dárky a společně jsme si užili vánoční pohody.

Kmotři potoků – přenos a společný vývoj vzdělávací nabídky

Projekty

Z důvodu pandemie, omezení činnosti a cestování nebyl projekt Kmotři
potoků v roce 2020 dokončen a veškeré zbývající aktivity byly přesunuty na kalendářní rok 2021.

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

Předcházení vzniku odpadů v Libereckém kraji a okresu Görlitz
Česko-německý projekt realizovaný ve spolupráci STŘEVLIKu a německého partnera, Okresu Görlitz, byl v roce 2020
úspěšně ukončen v listopadu schválenou závěrečnou zprávou.
Vzdělávací programy sestavené v rámci projektu byly zahrnuty do stále nabídky STŘEVLIKu a budou realizovány
i v následujících letech.
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.

HOSPODAŘENÍ

K
31.12.2020
zaměstnávala
organizace 14 pracovníků na
hlavní pracovní poměr.

Zaměstnanci
Ředitel
Ekonom

Organizace zaměstnala během
roku celkem 14 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,
Bc. Pavel Milt, Mgr. Jana Modrá

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Pracovníci zaměstnaní
k 31. 12. 2020.

Provozní pracovníci

Michaela Balogová, Magdaléna Krčilová,
Alžběta Horvátová, 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
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
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 - „Smědá - řeka nás spojuje“
- dotace - „Kmotři potoků“
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 z přijatých transferů ze SFPI - COVID
VÝNOSY CELKEM

Výnosy v tis. Kč
7 158,73
850,97
162,93
259,48
26,70
82,74
27,65
0,00
55,65
0,00
103,88
6 120,58
5 599,21
0,92
484,14
36,31
0,00
1 208,83
0,00
937,07
522,41
412,39
99,48
7,76
164,52
8 367,56

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
- školení, semináře
- 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:
- softwarové služby
- 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
7 180,88
225,88
101,29
79,85
6,96
24,68
6,42
163,62
12,41
17,88
12,42
824,26
48,46
11,50
25,55
0,00
60,91
13,70
120,00
30,00
4 054,96
1 345,52
21,55
112,59
2,98
1,39
0,00
278,12
-51,19
0,00
44,76
37,28
10,27
76,45
955,94
301,90
244,27
31,52
73,40
0,00
7,00
36,61
5,70
15,53
356,62
106,53
1,76
6,78
0,23
0,11
0,00
27,68
5,01
0,79
8 136,82

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

Projekt Střevličí vzdělávací programy 2020 spolufinancovaný z Národního programu Životní prostředí.

Děkujeme

