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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLIK) je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Bylo založeno 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.
Naše široká nabídka pro mateřské, základní a střední školy dosahovala v roce 2015 téměř 70 ekologicko-výchovných výukových programů, které školy mohly absolvovat jak jednotlivě, tak v rámci několikadenních pobytů. Nabízeli jsme pestrou škálu témat navazující na vzdělávací oblasti 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 v přírodě, na výukové farmě hospodářských zvířat, v přírodovědné laboratoři
nebo ve specializovaných učebnách.
V roce 2015 jsme se věnovali také vzdělávání
pedagogických pracovníků a veřejnosti, pro
které jsme uspořádali
vzdělávací
semináře,
workshopy a exkurze.
Také pro pedagogy mateřských škol proběhly odborné vzdělávací
semináře a každoroční krajská konference
v rámci sítě MRKVIČKA.
Přírodovědný kroužek
pokračoval svou pravidelnou činností. Pro
veřejnost jsme zorganizovali tradiční víkendové osvětové akce tzv.
„ekodny“, dále páteční
tvořivá dopoledne pro
rodiče s dětmi a prázdninové letní tábory pro děti. Areál ekocentra byl otevřený veřejnosti celoročně. Návštěvníci mohli navštívit informační centrum, interaktivní přírodovědnou expozici „Jizerky všemi smysly“,
farmu s hospodářskými zvířaty a v době od dubna do října také včelí naučnou stezku, která začíná v areálu
ekocentra.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace
463 31, Oldřichov v Hájích 5
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 partneři, návštěvníci našich programů, kolegové,
dovoluji si vám předložit výroční zprávu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2015, která
shrnuje naše aktivity a hospodaření v tomto období.
Stejně jako v letech předchozích byla i v tomto roce vzdělávací kapacita střediska plně využita. Vzdělávacích programů v Oldřichově se celkem zúčastnilo 7242 žáků. Těší mne též zájem o akce pro širší veřejnost,
na které si cestu do Oldřichova našlo 2508 návštěvníků.
V prvním pololetí 2015 byla spolu se dvěma českými a dvěma německými partnery sestavena a v srpnu
předložena společná projektová žádost projektu „Chráněná území - vstup vítán“, který by měl pomoci zlepšit
vnímání územní ochrany přírody obyvateli regionu.
Velmi mne těší též rozvoj spolupráce mezi střediskem a obcemi Oldřichov v Hájích a Mníšek. Středisko se
podílí na vydávání Oldřichovských novin, pro místní žáky vedeme přírodovědný kroužek a pro rodiče s dětmi
tvořivé dílny. Doufám, že do budoucna se podaří tuto spolupráci ještě rozšířit.
V roce 2015 byla po dlouhých jednáních uzavřena
nová nájemní smlouva na
prostory užívané STŘEVLIKem. Od 1. 1. 2016 provozuje stravovací zařízení
a ubytovnu, informační
centrum a přírodovědnou
expozici ve vlastní režii Ekocentrum Oldřichov v Hájích
o.p.s.
Hospodaření
organizace
skončilo v roce 2015 ziskem
128.380,02 Kč. Když k tomu
připočteme, že jsme v tomto roce investovali přibližně
571.000,- Kč do vlastního
vybavení, považuji rok z hlediska ekonomického zdraví
za úspěšný. Na hospodaření STŘEVLIKu se významně
neprojevil výpadek projektového financování způsobený přelomem plánovacích
období evropských fondů.
Děkuji všem pracovníkům Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za dobře odvedenou práci
v roce 2015 a jménem všech se těším na setkání při některé z akcí, které jsme připravili pro rok 2016.
Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Hlavní a nejdůležitější část
činnosti
našeho
střediska
v roce 2015 se týkala tvorby
a realizace ekologicko-výchovných výukových programů (EVP). V rámci naší nabídky
výukových programů měly mateřské, základní a střední školy
na výběr z bezmála 70 EVP,
které mohly absolvovat jako
programy blokové (dopolední
nebo odpolední), jednodenní či
pobytové (jedenáctidenní, pětidenní nebo zkrácené). Nabídku
programů jsme zaslali do škol
a školek v Libereckém kraji
v tištěné podobě, ostatním
v podobě elektronické. Celkem
se v roce 2015 zúčastnilo našich
ekologicko-výchovných
výukových programů (včetně
pobytových programů) 7242
dětí/žáků/studentů.
Naši nabídku programů jsme oproti minulému roku rozšířili o mnohé novinky – jak z řad blokových, tak jednodenních programů. Velkému zájmu z novinek se těšil například program Oldřichovské vodopády I., Lovci
mamutů II. či Zpracování mléka II.. Navýšil se též počet tematických pobytových programů pro nižší věkové
kategorie (MŠ a I. stupeň ZŠ). Pobytové programy jsou pro naše středisko jednou z klíčových aktivit a kromě
vzdělávání o environmentálních souvislostech a pobytu v přírodě jsou velice vhodnou příležitostí k hlubšímu
sebepoznání jedince, skupinové spolupráci a stmelení třídního kolektivu.
Výukové programy jsou koncipovány jako ucelené bloky respektující
MŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
přirozené modely učení, vycházePočet programů
162
105
33
0
300
jící z vlastní zkušenosti a prožitku
Počet účastníků
3265
2057
588
0
5910
prostřednictvím přímého kontaktu
se zvířaty a přírodou. V tomto ohledu se snažíme co nejvíce využívat
Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2015
přilehlé okolí ekocentra (lesy, louky,
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
potok…), umožnit dětem bezpečný
Počet programů
3
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2
23
kontakt s hospodářskými zvířaty
Počet účastníků
77
347
54
478
a rovněž nabídnout kvalitní „vědecké“ zázemí (přírodovědná laboratoř
Ekologicko-výchovné pobytové programy realizované v roce 2015
s mikroskopy a binokulárními lupaMŠ
ZŠ I.
ZŠ II.
SŠ
Celkem
mi, výpočetní technika, včelín aj.).
Počet pobytů
8
20
12
4
44
Cílem EVP je vybavit jejich účastníky nejen motivací, ale také prakticPočet účastníků
119
380
266
89
854
kými znalostmi a dovednostmi, které
jim pomohou pochopit vzájemnou propojenost a zákonitosti vztahů mezi člověkem a přírodou. Na jejich
základě si poté mohou utvořit takové postoje a názory, které budou hybnou silou pro environmentálně uvědomělé a odpovědné jednání v jejich každodenním životě.
Blokové ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2015

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
SEMINÁŘE MRKVIČKA, WORKSHOPY A EXKURZE
V roce 2015 STŘEVLIK i nadále hájil svůj post krajského koordinátora celostátní sítě MRKVIČKA, jež 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 průběhu roku 2015 se do
sítě Mrkvička zapojilo celkem 78 mateřských škol z Libereckého kraje. Pro pedagogy mateřských škol jsme
v průběhu roku uspořádali 3 odborné vzdělávací semináře na nejrůznější témata: „Respektovat a být respektován III“ (další díl věhlasného semináře na téma rizika trestů a jaké volit alternativní postupy), „Dětský
vzdor aneb kdo s koho“ (seminář o psychologickém pozadí dětského vzdoru a jeho příčinách) a „Kritické
myšlení v MŠ“ (seminář o využití metod kritického myšlení u předškolních dětí). Nejvýznamnější akcí sítě
Mrkvička však byla již tradiční květnová dvoudenní Krajská konference neboli Liberecká MRKVIČKA 2015,
tentokráte na téma „Tvoříme, bádáme a učíme se z přírody“. Náplní konference byly nejrůznější dílny
a přednáškové bloky zaměřené na
tvoření z přírodních materiálů a využití odpadních produktů, poznávání živlů kolem nás, zapojení školní
zahrady a parku do výuky a rovněž
seznámení se základy artefiletiky.
Druhý den pak účastníky čekala
dopolední exkurze do Montessori
školky v Jablonci nad Nisou, po které následovala odpolední přednáška o Montessori pedagogice, jejích
východiscích a principech. K dalším
aktivitám poskytovaným v síti Mrkvička patřila též pravidelná poštovní
rozesílka (4x ročně) s publikacemi
a metodickými materiály pro inspiraci při práci s dětmi.
Pro pedagogy a širokou veřejnost
jsme dále připravili 6 workshopů
a exkurzí. Na prvních dvou workshopech jsme si představili různé metody malby na sklo a účastníci si
odnesli vlastní výtvory. V květnu
se uskutečnil workshop „Bylinky
v kuchyni i v domácí lékárně“
s botanickou exkurzí do okolí Střediska ekologické výchovy. V rámci
workshopu bylo možné si vyzkoušet výrobu vlastní kostivalové masti
a přírodního repelentu.
Na konci června proběhla exkurze
do jizerskohorských rašelinišť,
zaměřená především na bezobratlé
organizmy. Svým obsahem pokryla
i mnoho dalších oblastí jako je botanika, ekologie a historie. Při poslední
akci jsme navštívili repliku velmožského sídla Curia Vítkov, během
které byly k nahlédnutí repliky obydlí a nástrojů z 12. století doplněné
o podrobný výklad.

Akce DVPP v roce 2015
Datum
Název akce

Počet účastníků

22. 1.

Čtenářská gramotnost pro učitele ZŠ
v environmentální výchově
a přírodovědných předmětech

11

26. - 27. 1.
28. 1.
19. 2.

Malování na sklo
Hurvínkovy cesty do přírody
Respektovat a být respektován III.

20
30
32

3. 4.

Znovu objevovat tajemství
– příběh staré budovy

40

12. - 13. 5.

Konference Liberecká MRKVIČKA
„Tvoříme, bádáme a učíme se z přírody“

23

20. 5.
Bylinky v kuchyni i domácí lékárně
9. 6.
Jizerskohorská rašeliniště
16. 9.
Curia Vítkov
22. 9.
Dětský vzdor aneb kdo s koho
24. 11.
Kritické myšlení pro pedagogy MŠ
Celkem účastníků

12
8
7
30
29
242

VÝUKOVÁ FARMA

Výuková farma je součástí areálu ekocentra a byla vybudována pro potřeby
ekologicko – výukových programů.
Návštěvníkům umožňujeme přímý
kontakt s některými hospodářskými
zvířaty v kontaktní ohradě.
Farma se zabývá chovem původních českých plemen – huculský
kůň, koza bílá krátkosrstá, přeštické
černostrakaté prase, valašská ovce
a slepice česká zlatá kropenka.
Všechna tato plemena jsou zařazena
do genových rezerv ČR. V roce 2015
se podařila odchovat kůzlata od dvou
koz, jehňata valašských ovcí a vylíhla
se další kuřata zlatých kropenek.

Zvířata chovaná v roce 2015
Koně

4

Kozy

Prase

1

Ovce

7
8

Kočky

2

Slepice

13

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum bylo v roce 2015 otevřeno
od pondělí do neděle. Po dobu letních
prázdnin se otevírací doba prodloužila
až do 20.00 hodin. Jsme rádi, že počet
návštěvníků informačního centra stále
stoupá, a stává se tak důležitým bodem při návštěvě Oldřichova v Hájích.
Návštěvníci využívali infocentrum pro
doporučení, na jaká zajímavá místa
v okolí se podívat, pro základní orientaci v areálu ekocentra a k získávání
informací o ubytování ve Slunečním
domě či Ekokempu. Nejvíce bylo informační centrum využíváno návštěvníky
ke vstupu do interaktivní přírodovědné
expozice „Jizerky všemi smysly“.
Infocentrum nabízelo mimo jiné i regionální produkty Jizerských hor. Mezi
nabízené produkty patřily potraviny,
upomínkové předměty nebo publikace.
V nabídce infocentra jsme v roce 2015 poskytovali i drobné občerstvení. Návštěvnici si zde mohli zakoupit
kávu, kterou nakupujeme z pražírny v Křižanech, čaj od Grešíka nebo utopence či nakládaný sýr vlastnoručně vyrobený v našem provozu.

INTERAKTIVNÍ PŘÍRODOVĚDNÁ EXPOZICE
„JIZERKY VŠEMI SMYSLY“
Stálá přírodovědná expozice „Jizerky všemi smysly“ si
stále nachází nové obdivovatele. V roce 2015 ji navštívilo přes 5400 návštěvníků.
Expozici velmi často navštěvovali učitelé se svými
žáky v rámci doplnění výuky
nebo školních výletů. Veřejnost expozici navštěvovala
zejména při ekodnech pořádaných v areálu ekocentra. Otevírací doba expozice
byla shodná s otevírací dobu
informačního centra.

EKOKEMP

Provoz Ekokempu jsme zahájili 1. května 2015. Zařízení bylo provozováno společně se společností Suchopýr
o.p.s.
Ekokemp je umístěn v zajímavé lokalitě v sousedství
našeho areálu - bývalé pískovně. Místo je ideálním
výchozím bodem pro pěší
i pro cykloturisty směřující
do Chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory. Od května do
konce září se v kempu ubytovalo více než 259 návštěvníků z různých částí naší republiky i ze zahraničí.
Na své si přišly také rodiny s dětmi, které svou společnou dovolenou strávily relaxací v klidném prostředí. Většina návštěvníků ekokempu si opětovně pobyt prodlužovala. Dětské návštěvníky tradičně zaujala naše farma
s kontaktní ohradou, kde se seznamovali s původními plemeny hospodářských zvířat. Největším lákadlem
bylo svezení na koni v jízdárně nebo vyjížďky do okolí.

AKCE PRO VEŘEJNOST

V roce 2015 jsme zorganizovali šest tematických ekodnů. Cílem těchto akcí pro veřejnost je vytvářet pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. Většinu návštěvníků tvořily rodiny s dětmi. Na všech akcích jsme
zajišťovali informační náplň, zábavné aktivity, tvořivé dílny, občerstvení a kulturní program.
21. 3. 2015 - Vítání jara
„Tradiční Velikonoce“
Letos jsme poprvé přivítali jaro jak
se patří. Tématem ekodne byly Velikonoce, kde jsme se dozvěděli,
proč tento svátek vlastně slavíme
a jaká je jeho historie. Prožili jsme
si pašijový týden, čekalo nás pletení
pomlázek, malování kraslic a jarní
osení. Návštěvníci shlédli velikonoční představení „Pomlázka se čepejří, panímáma nevěří“ Folklórního
souboru JIZERA z Liberce a mohli
ochutnat jarní jídelníček - mazanec
či nádivku. Akci zpestřil velikonoční
jarmark regionálních výrobců.
25. 4. 2015 - Den Země
„Vítání ptačího zpěvu“
Celý ekoden se točil kolem ptačího
štěbetání a všeho, co s ním souvisí.
Na Ptačí stezce v areálu Ekokempu
se návštěvníci na hodinku proměnili
v malé opeřence a na vlastní kůži si
vyzkoušeli, co všechno mají ptačí
rodiče na jaře na starost a jaké nástrahy na ně čekají. Z více než 300 ptáčat, která k nám ráno přilétla,
odcházeli zkušení Doktoři ptačích věd. Za spolupráci děkujeme kamarádům z České společnosti ornitologické, kteří nám pro ranní ptáčata uspořádali ornitologickou procházku s odborným výkladem a během dne
předvedli kroužkování ptáků. Návštěvníci si tak mohli zblízka prohlédnout šoupálka, rehky, sýkorky nebo
třeba konipasa.
6. 6. 2015 - Den včely
„Včela pod lupou“
Na začátku června proběhl
11. ročník Krajského Dne
včely, který slouží nejen
k tradičnímu setkávání
včelařů, ale také k propagaci včelařství, proto je
otevřený
návštěvníkům
z řad široké veřejnosti.
Návštěvníci se mohli dozvědět, jaká včelí povolání
musí dělnice během svého
života vykonat a také další
zajímavosti ze světa včel
a hmyzu.

AKCE PRO VEŘEJNOST

19. 9. 2015 - Den vlny „Od ovečky ke klubku vlny“
Vlnilo se, česalo se, vyrábělo, zkrátka vše, co k vlně patří. Ekoden zpestřila „Pasáčkova časovka“, kde si
děti vyzkoušely, že pastevci se kromě jezení kaštanů musí v čapce s bambulí docela slušně ohánět – vyhnat
ovce na pastvu, nakrmit, poklidit, najít zatoulané kusy. Ani mytí v lavoře jsme dětem neodpustili, neboť čerstvě ostříhaná vlna se před zpracováním musí vyprat. Teprve potom ji děti mohly připravit na česačce, upříst
na kolovrátku a tkát na stavu. O atmosféru se nám postarali kolegové, pasáčci vepřů z autentické hudební
skupiny SUBULCUS. Nejmenší potěšila pohádka o Smolíčkovi, větší si užili povídání o životě pasáčka ovcí
v Austrálii.
17. 10. 2015 - Den stromů „Jak stromy zní“
Dřevěné hudební nástroje a jejich zvuk nás doprovázel během celého ekodne. Návštěvníci si poslechli koncert klarinetového tria ZUŠ Liberec a dozvěděli se zajímavosti o výrobě klarinetu z tropických dřev. Vyzkoušeli si i historické nástroje po koncertu skupiny Aliquod. Po absolvování prožitkové stezky „Od semínka
k houslím“ přišel k duhu vlastnoručně vylisovaný teplý mošt. V dílničkách si děti vyrobily vlastní píšťalku
a bambusové chřestidlo. Pokud návštěvníci odjížděli domů s vědomím, že bez stromů by hudby nebylo,
nepřijeli zbytečně.

5. 12. 2015 - Vánoce na statku Ekodny v roce 2015
„Příroda v zimě“
Datum
Název akce
Počet účastníků
Areálem provoněla vánoční atmo21. 3.
Vítání jara - Tradiční Velikonoce
600
sféra. Tvořivé dílničky, nějaké dobDen Země - Vítání ptačího zpěvu
300
roty a jarmark místních výrobců 25. 4.
Krajský Den včely - Včela pod lupou
300
nejrozmanitějších pokladů vyplnily 6. 6.
Den vlny - Od ovečky ke klubku vlny
300
celý ekoden. Na prožitkové stezce 19. 9.
„Příroda v zimě“ se děti protáhly 17. 10.
Den stromů - Jak stromy zní
200
a zjistily, co mají v zimě na práci 5. 12.
Vánoce na statku - Příroda v zimě
350
zvířata a jak přečkají lednové mrazy Celkem
2050
bez ústředního topení. Dopolední
program zpestřila vánoční pohádka divadla Rolnička a pásmo vánočních písní a koled mníšeckého Sboráčku. Flašinetář z libereckého muzea se postaral o pravou vánoční atmosféru.

AKCE PRO DĚTI
PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK
Od začátku října loňského roku
probíhal každý čtvrtek odpoledne přírodovědný kroužek pro
žáky 1. až 5. třídy. Společně
s dětmi jsme venku, v přírodovědných učebnách nebo
v laboratoři poznávali a zkoumali přírodu z různých úhlů pohledu. Naše bádání bylo vždy
založeno na různých hravých
aktivitách doplněných o spoustu další zábavy. V květnu se
děti zúčastnily krajského kola
přírodovědné soutěže Zlatý
list. První rok přírodovědného
kroužku jsme na začátku letních
prázdnin zakončili příměstským
vikingským táborem „Devět světů“. Podobně jako v předchozím
roce i tentokrát jsme se před
Vánoci a koncem kalendářního
roku vydali na vánoční dobrodružnou výpravu.

AKCE PRO DĚTI
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V období letních prázdnin STŘEVLIK nabídl
dětem možnost zúčastnit se čtyř různých příměstských táborů.
Prvním prázdninovým dobrodružstvím byl
vikingský tábor „Devět světů“ určený dětem z přírodovědného kroužku. Děti se staly
malými Vikingy, kteří se museli vypořádat se
všemi nástrahami pravého vikingského života a obstát ve všech bojových výpravách
ať už při plavbě lodí nebo při jízdě na koni.
Všechny děti prokázaly, že jsou chrabrými
Vikingy dobrého srdce. Nakonec objevily poklad, moudře s ním naložily a v pořádku se
vrátily ke svým kmenům.
Dalším táborem byl tábor „Rytíři kulatého
stolu“ pro děti ve věku 9 – 13 let. Děti celý
týden usilovaly o přijetí do rytířského stavu.
Všichni denně zdokonalovali své šermířské dovednosti, projevovali svou statečnost
a trestali každé bezpráví ve své zemi. Na
konci týdne celá sněmovna lordů musela uznat, že všichni jinoši obhájili svou čest
a prokázali, že v srdci jsou pravými rytíři, a tak
byli všichni uznáni za hodné uvedení do rytířského stavu.
Pro předškolní děti jsme připravili tábor „Pojďme na to od lesa“. Na děti čekal nelehký úkol
zachránit zakletou vílu Lesněnku. Svého úkolu
se děti statečně zhostily, po celý týden pomáhaly víle k jejímu vysvobození a zároveň se
učily všemožným zálesáckým dovednostem.
Nakonec vše dobře dopadlo, víla Lesněnka
byla vysvobozena, dětem se štědře odměnila
a mohla se opět začít starat o zdejší lesy.
Prázdniny zakončil tábor „Tenkrát na západě“ pro děti ve věku 9 – 15 let. Děti si na
vlastní kůži vyzkoušely, jaký asi byl život mezi
drsnými kovboji, nemilosrdnými bandity i nevyzpytatelnými Indiány. Každý den děti okusily jednotlivé střípky z tehdejší atmosféry, od
přežití v divoké přírodě, tvrdé práce na farmě
a zajištění obživy vlastníma rukama, až po
nelítostné souboje, získávání jistoty v sedle
koní a provětrávání starých koltů. Všichni nakonec statečně prošli závěrečnou zkouškou,
a tak se mohou hrdě prohlásit za pravé kovboje
a kovbojky.

AKCE PRO DĚTI A RODIČE
TVOŘIVÁ DOPOLEDNE
Rodičům a jejich dětem jsme věnovali deset pátečních dopolední, každé na jiné hlavní téma.
Tvořivá dopoledne pro rodiče
s dětmi byla vždy uvedena pohádkou, nebo krátkým tematickým příběhem. Účastníci si poté vyráběli
nevšedními technikami z přírodních
materiálů originální výrobky, které
si poté odnášeli domů. Zajištěno
bylo vždy i drobné občerstvení. Rok
2015 jsme zahájili masopustním
tvořením sádrových masek a pečením houstiček obzvláště vypečených, dále následovalo klasické velikonoční tvoření, koňské dopoledne
s projížďkou na koních, drátkování
a malování na sklo. Po letních prázdninách jsme vyráběli papírové draky,
z plodů podzimu jsme si udělali šperky a loutky do divadla. Do svatomartinského průvodu mohli jít účastníci tvořivých dopolední s nevšedním lampionem a vánoční stromek si mohli
zkrášlit ozdobami ze včelího vosku. Snažili jsme se, aby byla tvořivá dopoledne klidná, zábavná, poučná
a pokaždé jiná, aby se k nám jejich účastníci znovu rádi vraceli.

Akce pro děti a rodiče v roce 2015
Název akce
Přírodovědný kroužek
Letní příměstský tábor
Tvořivá dopoledne
Celkem

Počet akcí
1
4
10
15

Počet účastníků
16
61
139
216

HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2015 zaměstnávala organizace 12 pracovníků na hlavní
pracovní poměr. Organizace zaměstnala během roku celkem 18
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 ekocentra.
Pracovníci zaměstnaní
k 31. 12. 2015.

Zaměstnanci
Ředitel

Ing. Martin Modrý, Ph.D.

Ekonom

Jaromíra Hanicová

Organizační pracovník

Jana Krňanská

Hlavní lektor

Bc. Luďka Plzáková

Lektoři ekologicko-výchovných
výukových programů

Bc. Ladislav David, Mgr. Lenka Králíčková,
RNDr. Zdeněk Mrkáček, Bc. Tomáš Plener

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Pracovník informačního centra

Libuše Strejčková

Provozní pracovníci

Andrea Práčová, Jana Práčová

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
- 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
7 606,25
1 098,02
260,27
433,58
127,46
53,02
148,78
51,97
0,00
9,02
6 298,46
5 924,00
374,46
2 123,66
0,00
1 773,17
1 036,97
620,73
42,09
342,47
8,02
9 729,91

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
- tisk, grafika, propagace
- služby spojené s ekovýchovou
- služby farma
- softwarové služby
- pronájem ekocentra
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
Jiné daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého majetku
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, vodné)
Prodané zboží
Aktivace oběžného majetku
Opravy a udržování
Ostatní služby z toho:
- doprava
- softwarové služby
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
7 608,20
389,00
148,60
21,63
9,72
14,75
105,30
203,28
14,00
17,88
14,21
1 999,48
66,44
5,26
17,00
612,59
49,24
1 108,01
3 043,97
1 013,01
16,36
45,67
1,69
1,27
377,99
288,19
177,43
60,00
4,77
1 993,33
710,98
621,14
48,35
268,80
-2,76
39,02
295,88
42,09
8,59
476,88
135,94
2,24
3,89
0,31
0,23
0,50
4,17
8,90
9 601,53

V ROCE 2015 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI

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

Naše příspěvková organizace v roce 2015 zaměstnávala 3 pracovníky v rámci
veřejně prospěšných prací.

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

