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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 přesahovala
v roce 2014 sedmdesát ekologicko
-výchovných výukových programů,
které školy mohly absolvovat jak
jednotlivě, tak v rámci několikadenních pobytů. Nabízeli jsme 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
v přírodě, na výukové farmě hospodářských zvířat, v přírodovědné
laboratoři nebo ve specializovaných
učebnách.
V roce 2014 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. V letošním roce zahájil svou pravidelnou činnost přírodovědný kroužek, který vedou lektoři STŘEVLIKu. 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 je otevřený veřejnosti celoročně. Návštěvníci mohou navštívit informační centrum,
interaktivní přírodovědnou expozici „Jizerky všemi smysly“ , naši farmu s hospodářskými zvířaty a v době od
dubna do října také včelí naučnou stezku, která začíná v areálu ekocentra.
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Vážení členové rady kraje, vážení zastupitelé, vážení čtenáři,
předkládám vám zprávu o činnosti
Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2014 shrnující výsledky činnosti a hospodaření příspěvkové organizace.
Stejně jako v letech předchozích byla
i v tomto roce vzdělávací kapacita
střediska plně využita. Vzdělávacích
programů v Oldřichově se celkem zúčastnilo 8011 žáků. Těší mne též zájem
o akce pro širší veřejnost, na které si
cestu do Oldřichova našlo 3056 návštěvníků.
V červnu byl úspěšně dokončen dlouhodobý mezinárodní projekt „Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická
výchova, osvěta, praktická opatření“.
Realizace tohoto projektu, který hodnotím jako velmi zdařilý, přispěla jak
ke zvýšení povědomí veřejnosti o včelách a jejich významu, tak i prakticky
k rozvoji včelařství i našeho střediska.
Za úspěšnou realizaci projektu potvrzenou i schválením závěrečné zprávy
Saskou rozvojovou bankou patří dík
hlavně pracovníkům střediska a všem
projektovým partnerům.
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 jsme otevřeli přírodovědný
kroužek a pro rodiče s dětmi tvořivé dílny. Doufám, že do budoucna se podaří
tuto spolupráci ještě rozšířit.
Za úspěšný považuji rok 2014 i z hlediska hospodaření organizace. Výpadek příjmů související s ukončením
projektu „Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, praktická opatření“ se podařilo nahradit výsledkem vedlejší hospodářské činnosti a celkově středisko skočilo i přes chmurné pololetní vyhlídky
v černých číslech.
Za všechny pracovníky Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje se těším na setkání při některé
z akcí, které jsme pro rok 2015 připravili.
							

Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ
VÝUKOVÉ PROGRAMY
Hlavní a nejdůležitější část činnosti našeho střediska v roce
2014 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 (pětidenní nebo zkrácené). Nabídku programů zasíláme do škol
a školek v Libereckém kraji v tištěné podobě, ostatním v podobě
elektronické. Celkem se v roce
2014 zúčastnilo našich ekologicko-výchovných výukových programů (včetně pobytových programů) 8011 dětí/žáků/studentů.
Naši nabídku programů jsme oproti minulému roku rozšířili o mnohé novinky – jak z řad blokových, tak jednodenních programů. Velkému zájmu se z novinek těšil například program Lovci mamutů, Barvy kolem nás,
Mobil či terénní program Tam, v království lesa. Navýšil se též počet tematických pobytových programů pro
vyšší věkové kategorie (II. stupeň ZŠ a SŠ). 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
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motivací, ale také praktickými 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 2014

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
SEMINÁŘE MRKVIČKA, WORKSHOPY A EXKURZE
STŘEVLIK byl i v roce 2014 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 průběhu roku 2014 se do sítě Mrkvička zapojilo 70 mateřských škol z Libereckého kraje.
Pro pedagogy mateřských škol jsme
v průběhu roku uspořádali 3 vzdělávací semináře na nejrůznější témata:
„Respektovat a být respektován II“
(seminář o našich emocích a formách
empatické reakce), „Environmentální
výchova v MŠ“ (seminář o možnostech zapojení environmentální výchovy do výuky a všech oblastí RVP PV)
a „Hudba v nás“ (seminář o využití hudby
a hudebně pohybových činností v pedagogické praxi). Nejvýznamnější akcí sítě
Mrkvička však byla již tradiční květnová dvoudenní Krajská konference neboli
Liberecká MRKVIČKA 2014, tentokráte
na téma „Pojďme na to od lesa!“. Náplní konference byly nejrůznější dílny
a přednáškové bloky zaměřené na les,
stromy, lesní školky, tvoření z přírodnin
a druhý den pak workshop Řezbářství.
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 i veřejnost byly na rok Akce DVPP v roce 2014
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„Kreativita s vlnou II.“. Účastníci si Celkem účastníků
mohli vyzkoušet pestrou škálu tvořivých technik s ovčí vlnou. Celá letní dílna byla prolnuta zábavně-naučným programem. V listopadu proběhl seminář „Voda pod městem“, kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí, které se týkaly zejména vývoje vodovodů a kanalizace v Liberci. V prosinci proběhla „Komentovaná
prohlídka botanické zahrady“, kdy jsme zavítali do botanické zahrady v Liberci, kde jsme byli provedeni
místními pěstiteli.

FASCINUJÍCÍ SVĚT VČEL A HMYZU
- KONEC PROJEKTU
STŘEVLIK byl od roku 2011 zapojen do projektu Fascinující svět včel
a hmyzu – ekologická výchova, osvěta, praktická opatření, který skončil
30. června 2014. Projekt byl spolufinancován z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, Operačního programu Cíl 3/ Ziel 3 – podpora příhraniční
spolupráce mezi Českou republikou
a svobodným státem Sasko. Druhým
poskytovatelem podpory byla Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU).
V rámci projektu vznikly ekologicko –
výukové programy, při nichž se děti/
žáci/ studenti od MŠ po SŠ se seznámili se včelami a jejich příbuznými ze
světa hmyzu.

Zrealizovaných environmentálně-výchovné programy v rámci projektu
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V blízkém okolí ekocentra byla vybudována včelí naučná stezka, přímo
v areálu vznikla „včelí učebna“ a rovněž byl postaven výukový včelín. Oba
výukové prostory i včelí naučnou stezku využíváme k realizaci ekologicko-výchovných programů o včelách.

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 naší kontaktní ohradě.
Naše 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 2014 se podařila odchovat kůzlata od našich dvou
koz, jehňata valašských ovcí a vylíhla
se další kuřata zlatých kropenek.

Zvířata chovaná v roce 2014
Koně
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7
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Kočky
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13

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum bylo v roce 2014 otevřeno od pondělí do neděle. Po dobu letních prázdnin se otevírací doba
prodloužila až do 21.00 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, k získávání informací
o připravovaných aktivitách a o ubytování ve Slunečním domě či ekokempu. Nejvíce bylo informační centrum
využíváno návštěvníky ke vstupu do interaktivní přírodovědné expozice „Jizerky všemi smysly“.
Infocentrum nabízí mimo jiné i regionální produkty Jizerských hor. Mezi nabízené regionální produkty patří
potraviny, upomínkové předměty nebo publikace.
V nabídce infocentra jsme v roce 2014 poskytovali i drobné občerstvení. Návštěvnici si zde mohli zakoupit
kávu, kterou nakupujeme z pražírny v Křižanech, bylinkový čaj nebo třeba utopence či nakládaný sýr z vlastnoručně vyrobený v našem provozu.

Interaktivní přírodovědná expozice
„Jizerky všemi smysly“

Stálá přírodovědná expozice „Jizerky všemi smysly“ si stále nachází nové obdivovatele. V roce 2014 ji navštívilo přes 4000 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 letos
zahájili 1. května 2014. Zařízení je provozováno společně se společností Suchopýr
o.p.s..
Ekokemp je v přírodně 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 poloviny září 2014 se v ekokempu ubytovalo více než 170
návštěvníků z různých částí
naší republiky i ze zahraničí.
Na své si přišly rodiny s dětmi, které svou společnou dovolenou strávily relaxací v klidném prostředí. Většina
návštěvníků ekokempu si opětovně pobyt prodlužovala. Pro zpestření jsme našim hostům nabízeli odpolední
zábavně-naučné aktivity pro všechny věkové kategorie. Dětské návštěvníky tradičně zaujala naše farma
s kontaktní ohradou, kde se seznamovali s námi chovanými původními plemeny hospodářských zvířat. Největším lákadlem bylo svezení na koni v jízdárně nebo vyjížďky do okolí.

Akce pro veřejnost

V roce 2014 jsme zorganizovali šest tematických ekodnů a vepřové hody. 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, zábané aktivity, tvořivé dílny, občerstvení a kulturní program.
1. 2. 2014 - Vepřové hody
První akcí roku byly vepřové hody,
na kterých se mohli návštěvníci dozvědět, co všechno je potřeba udělat, než se vznikne například jitrnice
nebo jelítko. Všechny vyrobené masné výrobky bylo možné na místě zakoupit.
22. 3. 2014 - Žabí festival
Na akci nazvané Žabí festival jsme
se snažili přiblížit veřejnosti význam
obojživelníků a nutnost jejich ochrany. Návštěvníci se dozvěděli, že migrační zábrany pomáhají chránit nejen
žáby, ale i čolky. V areálu ekocentra
byly připraveny aktivity, hry a tvořivé
činnosti zaměřené na život obojživelníků.
26. 4. 2014 - Den Země
Tématem Dne Země byla hospodářská zvířata a jejich potřeby. Návštěvníci všech věkových kategorií se
mohli pomocí hravých aktivit dozvědět informace o rozdílech mezi velkochovy a ekochovy či o welfare zvířat.
Také si mohli vyzkoušet dojení umělého vemene nebo načerpat znalosti o ekologickém zemědělství a ekologickém značení. Pro děti bylo připraveno svezení na našich huculských koních.
24. 5. 2014 - Den včely
Na konci května proběhl 10. 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. V rámci akce bylo možné
navštívit nově zbudovaný funkční
včelín v areálu ekocentra.

Akce pro veřejnost

20. 9. 2014 - Stříhání ovcí
Stříhání ovcí bylo určeno pro ty, kteří
se chtěli zábavnou formou dozvědět, co všechno předchází teplému
vlněnému svetru. Návštěvníci mohli
pozorovat střihače při práci, ochutnat čerstvé jehněčí špízy či ovčí sýry
a dozvědět se vše o zpracování ovčí
vlny – vyzkoušet si práci s tkalcovským stavem, kolovrátkem, bubnovou česačkou nebo techniky plstění.
18. 10. 2014 - Den stromů
Na říjnovém Dni stromů, který jsme
tematicky spojily s živelnými katastrofami, se návštěvníci zamysleli,
jak nám mohou být stromy nápomocné před běsněním živlů. Mezi oblíbené doprovodné aktivity patřila ukázka moštování, svezení na našich
huculských koních či podzimní jarmark s truhlářskými a řezbářskými výrobky. Během dne stromů si mohli
návštěvníci zakoupit i sazenice původních stromů Jizerských hor.
6. 12. 2014 - Vánoce na statku
Poslední akcí v roce 2014 byly tradičně Vánoce na statku, konané
první prosincovou sobotu. Letos byly
k jednotlivým částem areálu přiřazeny
různé symboly Vánoc a k nim odpovídající zábavně-naučné aktivity. Návštěvníci se mohli vyfotit v Belémě,
u kováře si ukovat přívěšek, vyrobit
si svíčku či svícen, ozdobit perníčky,
udělat si vánoční obrázky či ozdoby,
netradičně si zabalit dárky nebo si
z přírodních materiálů vyrobit adventní věnec. Vánoce na statku provázel
i bohatý kulturní program a soutěž
o ceny.
Ekodny v roce 2014
Datum
Název akce
1. 2.
Vepřové hody
22. 3.
Žabí festival
26. 4.
Den Země
24. 5.
Den včely
20. 9.
Stříhání ovcí
18. 10.
Den stromů
6. 12.
Vánoce na statku
Celkem

Počet účastníků
250
400
500
450
450
400
350
2800

Tábory

Během jarních prázdnin se uskutečnil příměstský tábor „Po stopách
Yettiho“ pro děti ve věku 8 – 12 let.
Účastníci se stali stopaři tajemného
tvora, kterého nakonec také nalezli.
Pro jeho úpěnlivou prosbu zůstalo
vše, co se o něm dozvěděli, tajemstvím známým pouze těmto chrabrým stopařům a samotnému Yettimu.
V období letních prázdnin nabídl
Střevlik dětem možnost zúčastnit
se čtyř různých příměstských táborů.
Prázdniny započal tábor „Cesta do
hlubin indiánské a koňské duše“.
Děti ve věku 10-14 let se staly indiány, kteří se společně vydali na stezku
za tajemným pokladem. Na své cestě se učili různé indiánské dovednosti
včetně ovládání svého koně. Všichni
nakonec doputovali k pokladu, který
objevili především sami v sobě.
Dalším táborem pro školáky ve věku
8 – 12 let byl tábor s názvem „V zemi
vycházejícího slunce“. Děti se ocitly
ve středověkém Japonsku a v průběhu celého týdne se učily životu půvabných gejš a udatných samurajů,
který byl plný různých nástrah a nevšedních úkolů. Po vítězných bitvách
s Číňany, postavení vodovodu a nabytí mnohých důležitých dovedností
všichni nakonec zaslouženě obdrželi
diplom „ctihodná gejša“ a „ctihodný
samuraj“.
Pro předškolní děti byl přichystán
„Zálesácký tábor - zpátky ke kořenům“. Během tábora počasí přálo
a tak si děti mohly vyzkoušet mnoho
různých zálesáckých dovedností, ať už to bylo rozdělávání ohně, stavba přístřešků, nebo třeba vyřezávání
a pouštění lodiček. Děti se tak staly během týdne zběhlými zálesáky, kteří si v přírodě umí poradit.
Letní prázdniny ve Střevliku zakončil „Umělecko-dramatický tábor“ určený pro předškolní a nejmladší
školní děti. Účastníci tohoto tábora byli přijati do „Oldřichovské umělecko-dramatické akademie“ ke studiu
nejrůznějších žánrů výtvarné a dramatické tvorby. Děti si tak vyzkoušely např. malbu v plenéru, malbu hospodářských zvířat, a také různorodou tvorbu z přírodních materiálů. Na závěr svého pětidenního studia jsme
uspořádali vernisáž pro rodiče a blízké, na které všichni studenti obdrželi své zasloužené diplomy.

Akce pro DĚTI A RODIČE

Vždy jedno páteční dopoledne
v měsíci jsme věnovali rodičům
a jejich dětem. Tato setkání zvaná
„Tvořivá dopoledne pro rodiče
s dětmi“, byla vhodná pro každého,
kdo si chtěl něco zajímavého vyrobit, naučit se nové techniky a strávit
čas v příjemném kolektivu. Na malé
i velké účastníky vždy čekala úvodní
pohádka či příběh, tvorba výrobků
z různorodých materiálů, hry a dětský koutek pro nejmenší. Snažili
jsme se, aby každé tvořivé dopoledne bylo originální a zábavné a rodiče
i s jejich dětmi se k nám rádi vraceli.
Pro rodiny s dětmi jsme v dubnu 2014
připravili zcela novou akci – víkend
pro rodiče s dětmi „Jaro na statku“.
Účastníci se mohli na vlastní kůži seznámit s životem na statku, vyzkoušeli si postarat se o domácí zvířata
a za odměnu je čekala vyjížďka na
koni v okolí ekocentra. Ve volném
čase si vyzkoušeli nejrůznější techniky zpracování vlny, vyrobili si vlastní
sýr a upekli křupavé housky. Večery
jsme strávili hrami, které možná hrávali ještě naši dědové a pradědové.
Celý prodloužený víkend se vedl
v přátelské a poklidné atmosféře
a nikomu se nechtělo vracet zpátky do uspěchaného ruchu běžných
dní…
Od začátku října se u nás každý čtvrtek odpoledne konal přírodovědný
kroužek pro žáky 1. až 5. třídy. Společně jsme s dětmi venku, v přírodovědných učebnách nebo v laboratoři
poznávali a zkoumali přírodu z různých úhlů pohledu. Naše bádání bylo
vždy založené na různých hravých
aktivitách doplněných o spoustu další společné zábavy. Rok 2014 jsme
spolu zakončili dobrodružným vánočním putováním do Betléma.

Akce pro děti a rodiče s dětmi v roce 2014
Název akce
Počet akcí
Jární příměstský tábor
1
Víkend pro rodiče s dětmi
1
Letní příměstský tábor
4
Zábavně naučné programy v Ekokempu
8
Přírodovědný kroužek
1
Tvořivá dopoledne
10
Celkem
25

Počet účastníků
9
20
87
29
14
140
299

HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2014 zaměstnávala organizace 13 pracovníků na hlavní pracovní poměr. Organizace zaměstnala během roku celkem 18 pracovníků
na základě dohody o provedení práce, kteří zajišťovali lektorování seminářů a pomocné práce při provozu
ekocentra.

Pracovníci zaměstnaní
k 31.12. 2014.

Zaměstnanci
Ředitel
Ekonom
Organizační pracovník
Hlavní lektor

Ing. Martin Modrý, Ph.D.
Jaromíra Hanicová
Jana Krňanská
Bc. Jitka Bílá

Lektoři ekologicko-výchovných
výukových programů

Bc. Ladislav David, Mgr. Lenka Králíčková,
Bc. Luďka Plzáková, Bc. Tomáš Plener

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Pracovník informačního centra

Libuše Strejčková

Provozní pracovníci

Klára Kafková, 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
- dotace - CÍL 3 ze SR
- dotace - CÍL 3 z ERDF
- dotace - DBU
- 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
7 448,24
1 038,18
275,15
217,84
119,46
61,36
11,12
-0,07
0,00
54,00
6 345,01
5 536,60
25,31
430,32
-25,62
378,40
1 757,45
1,16
1 463,32
884,69
482,34
47,31
292,97
0,00
9 205,69

NÁKLADY

Položka
Hlavní činnost celkem
Spotřeba materiálu z toho:
- materiál pro ekovýchovu
- materiál farma
- 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
- práce traktorem
- softwarové služby
- pronájem ekocentra
- pronájem vozidel
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Jiné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Silniční daň
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
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
NÁKLADY CELKEM

Náklady v tis. Kč
7 450,20
353,18
81,60
52,39
32,23
27,49
113,21
172,55
31,43
17,51
11,85
2 307,91
70,14
118,52
17,00
698,38
27,55
73,51
1 151,04
31,00
2 893,17
957,45
15,28
28,10
0,93
361,73
112,87
185,80
56,85
0,44
1 603,72
542,40
501,89
36,57
235,89
-2,90
6,15
296,34
45,61
14,92
359,75
116,03
1,91
3,41
0,14
1,03
7,00
9 053,92

V ROCE 2014 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI

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

Naše příspěvková organizace v roce 2014 zaměstnávala 2 pracovníky v rámci
veřejně prospěšných prací, 1 pracovníka v rámci společensky účelného pracovního místa.

STŘEVLIK se jako jeden z partnerů účastní projektu „Fascinující svět včel a hmyzu – ekologická výchova,
osvěta, praktická opatření“, který je realizován v rámci „Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“.

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina 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

