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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 2016
téměř 50 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 probíhala přímo
v terénu, na výukové farmě hospodářských zvířat,
přírodovědné laboratoři
a ve speciálně vybavených
výukových prostorech.
V roce 2016 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“, páteční tvořivá dopoledne pro rodiče s dětmi a prázdninové letní tábory pro děti. V roce 2016 úspěšně pokračoval druhým rokem přírodovědný kroužek pro děti navštěvující 1. stupeň ZŠ a byl zakončen letním příměstským táborem, kde jsme se s dětmi
z Oldřichova a okolí rozloučili.
Od roku 2016 činnost provozujeme ve vlastním objektu v Hejnicích a ve spolupráci se Střední školou hospodářskou
a lesnickou Frýdlant také v areálu lesnického učiliště v Hejnicích.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
Jizerská 190, 463 62 Hejnice
Identifikační číslo: 75053144
Daňové identifikační číslo: CZ75053144

Telefon: +420 481 319 911
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Zapsáno v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, oddíl Pr, vložka 680.

SLOVO ŘEDITELE
Vážení členové rady kraje, vážení zastupitelé, vážení čtenáři,
předkládám vám zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2016 shrnující výsledky
činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.
Rok 2016 přinesl STŘEVLIKu zásadní změnu spočívající v přestěhování organizace z pronajatého objektu v Oldřichově v Hájích do vlastního objektu Libereckého kraje v Hejnicích.
Od září 2016 využívá STŘEVLIK trvale 2 učebny v prostorách Střední školy hospodářské a lesnické. V polovině roku
získala organizace do své správy budovu bývalého domova mládeže v centru Hejnic. S využitím prostředků Libereckého kraje a vlastních zdrojů STŘEVLIKu byla v objektu provedena vnitřní rekonstrukce a částečné vybavení.
Stavební práce byly dokončeny na konci roku 2016. V lednu 2017 bude dokončeno vybavení tak, aby v únoru mohli
na pobytový program přijet první děti.
Jsme hrdí na to, že i přes omezení činnosti související s přesunem organizace, jsme dostáli všem závazkům vůči
našim klientům – hlavně školám a dětem – a všechny nasmlouvané akce plnohodnotně realizovali. Celkem nás
v roce 2016 navštívilo 6 663 žáků.
V průběhu roku 2016 byla sestavena
projektová žádost „Smědá – řeka
nás spojuje“ s polským partnerem
Karkonošska škola Panstwova v Jelenie Goře. Financování z fondu mikroprojektů ČR-PL bylo schváleno
a v roce 2016 začala realizace projektu. Dále byla v roce 2016 s partnerem Landkreis Görlitz sestavena
projektová žádost „Předcházení
vzniku odpadů v LIbereckém kraji
a okrese Görlitz“ a předložena pro
programu Cíl 3 Česko-Sasko. Rozhodnutí o žádosti padne na monitorovacím výboru v dubnu 2017.
Působení STŘEVLIKu v Hejnicích je
spojeno s rozvojem spolupráce s další
příspěvkovou organizací Libereckého
kraje, Střední školou hospodářskou
a lesnickou. STŘEVLIK se zúčastnil programu Hejnického dřevorubce, škola
se se svou technikou zase podílela na
prvním ekodni v Hejnicích – Dni stromů 2016.
Hospodaření organizace skončilo v roce 2016 ziskem 84.490,23 Kč, a to i přes významný finanční podíl STŘEVLIKu na
rekonstrukci a vybavení nového domova.
Děkuji pracovníkům Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za kvalitní práci odvedenou v nelehkých podmínkách roku 2016 a dále vedení a zaměstnancům Libereckého kraje, kteří STŘEVLIK podpořili při stěhování do
nového působiště.
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Tvorba a realizace ekologickovýchovných výukových programů (dále jen EVP) zaujímala
v roce 2016 opět převážnou část
naší činnosti. Pro lepší orientaci
v našich službách jsme pravidelně aktualizovali on-line nabídku
výukových programů i všech
ostatních akcí na našich webových stránkách. V naší nabídce
pro rok 2016 měly mateřské,
základní a střední školy na výběr
z bezmála 50 EVP, které mohly
absolvovat jako programy blokové (dopolední či odpolední),
jednodenní (celodenní) či pobytové (zpravidla pětidenní).
Celkem se našich výukových
programů v roce 2016 zúčastnilo
6663 dětí/žáků/studentů.
Ve všech našich programech si dáváme za hlavní cíl
prohloubit znalosti dětí o přírodě a povzbuzovat šetrný přístupu k naší planetě zejména prostřednictvím
simulačních her, netradičních zážitků a výuky přímo
v terénu. Nejsme omezeni trváním vyučovací hodiny
ani uzavřeným prostorem učebny, a proto se snažíme
maximálně využívat inspirativní prostředí Jizerských
hor, v němž se naše středisko nachází. V neposlední
řadě jsou naše programy i pobyty příležitostí k hlubšímu sebepoznání jedince, skupinové spolupráci
a stmelení třídního kolektivu. Cílem EVP pro II. stupeň ZŠ a střední školy je poté vybavit jejich účastníky znalostmi, dovednostmi a motivací, kdy budou
chápat vzájemnou propojenost a zákonitosti vztahů
Blokové ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2016
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
156
103
38
2
299
Počet účastníků
3042
2002
588
49
5681
Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2016
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet programů
7
7
2
16
Počet účastníků
89
76
49
214
Ekologicko-výchovné pobytové programy realizované v roce 2016
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
Počet pobytů
11
19
4
5
39
Počet účastníků
210
365
86
107
768

člověka a přírody a na základě
nich si utvoří takové postoje,
které budou hybnou silou pro
environmentálně
uvědomělé
a odpovědné jednání a chování
v jejich každodenním životě.

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
SEMINÁŘE MRKVIČKA, WORKSHOPY A EXKURZE
STŘEVLIK je již tradičním krajským koordinátorem celostátní sítě
MRKVIČKA, která sdružuje mateřské školy se
zájmem o environmentální výchovu a poskytuje jim metodickou
a informační podporu
při zavádění EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta)
do výuky. V roce 2016
se pedagogové mateřských škol mohli
zúčastnit posledního
z cyklu vzdělávacích
seminářů
„Respektovat a být respektován IV“ (seminář
o principech dobré
komunikace a respektujícím přístupu k dětem) a pravidelné konference k environmentální výchově Liberecká Mrkvička 2016 na téma „Zdravá školka“, kde se mohli dozvědět spoustu zajímavých informací o zdravé výživě, využívání přírodních zahrad,
projektech pro školky i mocné síle bylinek. K dalším aktivitám poskytovaným v síti Mrkvička patřila též pravidelná poštovní rozesílka (4x ročně) s informačním bulletinem Mrkvička a dalšími publikacemi zaměřenými na environmentální výchovu
a práci s dětmi. V roce 2016 rovněž proběhly další tři akce pro pedagogy
i širokou veřejnost. První z akcí byl „Keramický workshop (I. a II.)“, na
kterém se účastníci seznámili s technikou ručního zpracování hlíny a vyrobili si vlastní keramický výrobek. Na jaře poté proběhla „Ornitologická
exkurze“, kde si pod vedením zkušeného ornitologa přišli zcela jistě na
své milovníci našeho ptactva, a na podzim mohli zase zájemci o alternativní medicínu a lidové léčitelství navštívit náš „Bylinkový workshop“ na
téma Bylinková lékárna.
Akce DVPP realizované v roce 2016
Datum Název akce
3. 2.
Keramický workshop I.
17. 2.
Keramický workshop II.
Seminář - MRKVIČKA
23. 2.
- Respektovat a být respektován IV.
Krajská konference
10. 5.
Liberecká MRKVIČKA 2016
„Zdravá školka“
24. 5.
Ornitologická exkurze
Bylinkový workshop
14. 9.
- Bylinková lékárna
Celkem účastníků

Počet účastníků
16
14
24
23
13
9
99

Akce pro veřejnost

V roce 2016 se ve STŘEVLIKu uskutečnilo pět osvětových akcí pro veřejnost. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí za současný i budoucí stav přírody i společnosti. Akce navštívilo cca 1500 účastníků, převážně
rodičů s dětmi.
19. 3. 2016 – Vítání jara
Tradiční Velikonoce
Na první jarní ekoden STŘEVLIKu dorazilo i přes
nevlídné počasí spousta návštěvníků. Vyzkoušeli
si velikonoční tvoření z papíru, zajímavé způsoby
zdobení vajíček. Na prožitkové velikonoční stezce
si děti protáhly tělo a osvěžily přes zimu zahrabané znalosti ze života jarní přírody. Za odměnu si
s pomocí lektorů vlastnoručně upletly pomlázku.
Naladit se na velikonoční atmosféru pomohlo vystoupení folklorního souboru „Nisanka“ z Jablonce
nad Nisou.
23. 4. 2016 – Den Země
Na Svatého Jiří …
Den před sv. Jiřím jsme se zaměřili na žáby, hady
a podobnou havěť, která podle české pranostiky
právě teď opouští své zimní úkryty a hledá teplé
sluneční paprsky. Hlavním tahákem byla pohádková stezka o Jiříkově cestě za Zlatovláskou. Děti
si užily dobrodružství při boji s drakem, chytání zlaté rybky i přeplutí „moře“. Osobně se naživo seznámily s našimi
běžnými obojživelníky a hady. Zatímco pro děti to mnohdy bylo první setkání s čolkem, mlokem nebo zmijí, rodiče si
připomněli svá dětská léta a dávno zapomenutá dobrodružství. Vlastnoručně vyrobený hadí amulet je bude provázet na jejich toulkách přírodou. Zlatovlásky se nakonec podařilo k jejich velké úlevě všem vysvobodit. Kromě toho si
děti jako vždy užily svezení na koni, pěknou pohádku (jak jinak než o Jiřím) a spoustu tvoření z přírodních materiálů
– domů si odnesly zlatou rybku, keramického hada, vlastnoručně vyrobené bylinkové mýdlo či čerstvě zasazenou
květinku. Celé odpoledne nám pro pohodu hrál „Každej pes jiná ves“ a svítila nám sluníčko..
11. 6. 2016 – Den včely
50 odstínu medu
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 byly
připraveny tematické hry a tvůrčí dílny.
Včelaři si mohli zakoupit včelařské vybavení. Aktuální nákazová situace sice nedovolila přesuny včel a letošní ročník tak
musel proběhnout bez prosklených úlů,
v programu bylo ale určitě z čeho vybírat.
Ochutnávka různých druhů medu, seznámení s tím, co takové včelaření vlastně
obnáší, možnost procházky po včelí naučné stezce, Včelí pohádka divadla Rolnička
a řada dalšího bylo na programu letošní
akce.

Akce pro veřejnost

24. 9. 2016 – Den vlny
Vlnění se STŘEVLIKem
Hlavní náplní byly tradičně zábavné tvořivé aktivity a soutěže pro děti. Návštěvníci si mohli vyzkoušet zpracování vlny od
začátku do konce. Naučili se vlnu vyprat,
správně načesat a seznámili se s barvením
vlny pomocí různých materiálů. Vyzkoušeli si předení na kolovrátku i tkaní na tkalcovském stavu. Na tvůrčích dílničkách se
naučili různé techniky plstění a mohli si
vyrobit originální vlněný výrobek. Čekala
na ně i prožitková stezka „Ovčí olympiáda“. Během akce návštěvníky provázelo
hudební seskupení „Každej pes, jiná ves“
a k zakoupení měli mimo jiné i nejrůznější
vlněné produkty.

22. 10. 2016 – Den stromů
Zahřej se a neuškoď
V hejnickém areálu SŠHL Frýdlant
a jeho okolí proběhla první zdejší střevličí akce pro veřejnost. Byl připraven
celodenní program, kde měli dospělí
i děti možnost obohatit své vědomosti a vyzkoušeli si svou zručnost. Návštěvníci se mimo jiné zamysleli nad
využitím dřeva jako obnovitelného
zdroje tepla. Připraven byl i bohatý
kulturní program. Celá akce proběhla
ve spolupráci se SŠHL Frýdlant.

Ekodny realizované v roce 2016
Datum
Název akce
19. 3.
Vítání jara - Tradiční Velikonoce
23. 4.
Den Země - Na svatého Jiří ...
11. 6.
Krajský Den včely - 50 odstínů medu
24. 9.
Den vlny - Vlnění se STŘEVLIKem
22. 10.
Den stromů - Zahřej se a neuškoď
Celkem

Počet účastníků
300
300
400
150
350
1500

Akce pro děti
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
Od začátku září 2016 probíhal již druhým rokem každý
čtvrtek přírodovědný kroužek, který je určen pro žáky
1. – 5. třídy. Náplní kroužku
bylo především prohloubení
vztahu dětí k přírodě a získání praktických dovedností
pro pobyt v ní - vše formou
zábavných her a aktivit v terénu i v laboratoři.
Bádání bylo vždy založeno na
různých hravých aktivitách
doplněných o spoustu další
zábavy. V květnu se děti podruhé zúčastnily krajského
kola přírodovědné soutěže
Zlatý list. Na začátku letních
prázdnin jsme zakončili přírodovědný kroužek příměstským táborem „Na cestě“.
Z důvodu přestěhování jsme
museli kroužek ukončit.

Akce pro děti A RODIČE
TVOŘIVÁ DOPOLEDNE, PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Již pátý rok mohli rodiče s dětmi navštěvovat Tvořivá dopoledne. Tyto
dopolední akce se konaly zpravidla
každý první pátek v měsíci a setkávali
se na nich rodiče, kteří chtějí své děti
vést k lásce k přírodě a environmentálně odpovědnému jednání. Hravou
formou se dozvídali mnohé o přírodě,
zvířatech a rostlinách, ale i řemeslech
kolem nás. Součástí byla 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.
Šestým rokem proběhly Letní příměstské tábory pro děti školního věku, pro
velký zájem z předešlých dvou let,
jsme opět mysleli i na předškoláky.
Program všech táborů plně využil zázemí areálu střediska i okolní přírody
a byl sestaven tak, aby spolu se zábavou a hrami byly děti seznamovány se
základy ekologického myšlení a jednání.

Akce pro děti a rodiče realizované v roce 2016
Název akce
Počet akcí
Tvořivá dopoledne
8
Přírodovědný kroužek
1
Letní tábory
2
Letní tábor přírodovědného kroužku
1
Celkem
12

Počet účastníků
87
15
40
9
151

HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2016 zaměstnávala
organizace
10
pracovníků
na
hlavní pracovní poměr. Organizace
zaměstnala během roku celkem
12 pracovníků na základě dohody
o provedení práce a 1 pracovníka na
základě dohody o provedení činnosti,
kteří zajišťovali lektorování seminářů
a pomocné práce při provozu
střediska.
Pracovníci zaměstnaní
k 31. 12. 2016.

Zaměstnanci
Ředitel
Ekonom
Organizační pracovník
Hlavní lektor
Lektoři
ekologicko-výchovných
výukových programů
IT technik,
asistent programů
Provozní pracovníci

Ing. Martin Modrý, Ph.D.
Jaromíra Hanicová
Jana Krňanská
Bc. Luďka Víchová
Bc. Ladislav David,
Mgr. Lenka Králíčková,
RNDr. Zdeněk Mrkáček,
Mgr. Tomáš Plener,
Ing. Zuzana Jelínková
Eduard Bílkovský

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“
- 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
7 034,78
880,50
228,93
503,67
7,89
33,60
70,50
103,97
0,00
0,00
5,979,81
5 924,00
55,81
0,00
1 697,68
0,00
1 574,48
998,50
546,96
16,94
107,17
16,03
8 732,46

NÁKLADY

Položka
Hlavní činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
- materiál pro ekovýchovu
- kancelářské potřeby
- čisticí a úklidové prostředky
- pohonné hmoty (vozidla)
- obědy zaměstnanců
Spotřeba energie (elektřina)
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby z toho:
- telefony, internet, poštovné, kopírování
- služby spojené s ekovýchovou
- softwarové služby
- pronájem ekocentra
- pronájem učebny
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
Tvorba a zúčtování opravných položek
Náklady z drobného dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti z toho:
- pojistné
Kurzové ztráty
Doplňková činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
Spotřeba energie (elektřina, vodné)
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Opravy a udržování
Ostatní služby z toho:
- doprava
- stravování
- ubytování
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
NÁKLADY CELKEM

Náklady v tis. Kč
7 040,35
354,22
75,84
6,43
6,63
10,27
22,89
164,58
471,16
17,17
7,40
1208,87
39,91
17,00
55,71
850,03
40,00
3 031,69
1 000,69
16,92
88,70
2,49
2,00
407,53
7,68
127,78
131,44
39,96
0,03
1 607,63
3,62
1,08
87,00
0,00
2,05
1 495,00
16,94
936,78
540,31
13,67
4,65
0,08
0,21
0,01
0,01
0,00
0,25
0,00
8 647,98

V ROCE 2016 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.

Děkujeme

