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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (zkráceně STŘEVLIK nebo
dále ekocentrum), 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 školy od mateřských po střední čítala na konci roku
2012 přes 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 specializovných učebnách.
V roce 2012 jsme se věnovali také vzdělávání pedagogických pracovníků
a veřejnosti. Pro pedagogy mateřských škol proběhly odborné vzdělávací semináře a každoroční krajská konference. Pro veřejnost pak 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. Nově byl zaveden celoroční provoz informačního centra s možností
návštěvy interaktivní přírodovědné expozice „Jizerky všemi smysly“. Naši farmu
hospodářských zvířat jsme rozšířili o nový druh – české slepice kropenky.
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SLOVO ŘEDITELE

Vážení partneři, návštěvníci našich programů, kolegové,
dovoluji si vám předložit výroční zprávu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje za rok 2012, která shrnuje naše aktivity a hospodaření v tomto
období.
Rok 2012 byl pro nás rokem úspěšným, ale ne úplně jednoduchým. Školám
jsme nabídli několik nových ekologicko-výchovných výukových programů. Mezi
nejoblíbenější programy patřily ty, které byly zaměřené na praktické dovednosti a řemesla, např. výroba sýra z kozího mléka z naší farmy, pečení housek
a programy o včelách a včelaření. Nejenom díky novým programům se nám
v předchozím roce podařilo přesáhnout hranici 8000 účastníků, což je jistě vynikající zpráva, a to i v době, kdy se hovoří o finanční krizi. Počet účastníků
je pro nás velkým závazkem pro další zvyšování kvality a efektivity programů
a samozřejmě i naší chloubou.
Nerad bych zapomněl na naši interaktivní přírodovědnou expozici „Jizerky všemi smysly“, kdy jsme si vyzkoušeli první rok plného provozu. Expozici navštívilo
přibližně 5000 návštěvníků, což považuji při našich velmi omezených možnostech na její propagaci za úspěch. Hlavní skupinou návštěvníků byly rodiny
s dětmi. Jsme velmi rádi, že touto novou aktivitou se nám podařilo otevřít areál
ekocentra více veřejnosti.
Budu rád, jestliže se nám podaří zachovat minimálně stejnou kvalitu a rozsah
aktivit v následujícím roce a těším se za všechny pracovníky STŘEVLIKu na
setkání při našich programech.

Ing. Radek Hromádka, ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Tvorba a realizace ekologicko-výchovných výukových programů (dále
jen EVP) zaujímala i v roce 2012 podstatnou část naší činnosti. Pro lepší
orientaci v našich službách sestavujeme každoročně pro školy tištěnou
nabídku našich programů. V rámci
nabídky pro školní rok 2011/12 měly
školy mateřské, základní a střední
celkem na výběr z bezmála sedmdesáti EVP, které mohly absolvovat
jako programy blokové (dopolední či
odpolední), jednodenní (celodenní)
či pobytové (zpravidla pětidenní).
Nabídku jsme oproti minulé rozšířili
o 7 nových EVP a novinkou byl také
zimní týdenní ekologicko-výchovný tematický pobyt pro ZŠ I. stupně
s názvem „Zima na statku“. Spolu se
jmenovanými novinkami jsme zaznamenali větší zájem škol o podzimní
a zimní (především vánoční) programy. Ve školním roce 2011/12 jsme
tak zrealizovali o 54 programů (227
hodin) více než v předchozím školním
roce. Celkem se našich ekologicko-výchovných výukových programů v roce 2012 zúčastnilo 8210
dětí/žáků/studentů.
Naše programy jsou koncipovány jako ucelené bloky respektující efektivní
(přirozené) modely učení, vycházející z vlastní zkušenosti a prožitku prostřednictvím přímých kontaktů se zvířaty a přírodou. Nejsme limitováni vyučovací
hodinou a uzavřeným prostorem učebny, snažíme se maximálně využívat
inspirativní prostředí lesů a luk, v němž se ekocentrum nachází, dále dětem
zprostředkovat přímý kontakt s hospodářskými zvířaty na výukové farmě a poskytnout také kvalitní „badatelské“ zázemí v podobě přírodovědné laboratoře
s binokulárními lupami a počítači.
Cílem EVP je vybavit jejich účastníky znalostmi, dovednostmi a motivací, kdy
budou chápat vzájemnou propojenost a zákonitosti vztahů 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.
Blokové ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2012
MŠ

ZŠ I.

ZŠ II.

SŠ

Počet programů

157

188

56

4

Celkem
405

Počet účastníků

2692

3330

904

51

6977

Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy realizované v roce 2012
ZŠ I.

ZŠ II.

SŠ

Počet programů

10

25

3

Celkem
38

Počet účastníků

213

401

44

658

Ekologicko-výchovné pobytové programy realizované v roce 2012
Počet pobytů
Počet účastníků

MŠ

ZŠ I.

ZŠ II.

SŠ

8

8

9

8

Celkem
33

111

145

175

144

575

Fascinující svět včel a hmyzu

STŘEVLIK je od roku 2011 zapojen do projektu „Fascinující svět včel a hmyzu - ekologická výchova, osvěta, praktická opatření“, který bude probíhat do
30. června 2014. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Operačního programu Cíl 3/Ziel 3 – podpora přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Druhým poskytovatelem
podpory je Německá spolková nadace pro životní prostředí (DBU). Vedle tří
českých organizací jsme na realizaci spolupracovali se stanicí ochrany přírody
Neschwitz ze Saska.
Včelaření je krásný koníček a určitá forma relaxace. Je jednou z cest návratu
k přírodě a k pochopení její provázanosti s člověkem. Včely jsou velmi důležité
pro zachování přírodní rozmanitosti. Bez opylování by mnoho druhů rostlin zmizelo z povrchu naší planety a úroda na polích a zahradách by zdaleka nebyla
taková. Cílem tohoto projektu je zvyšovat ekologické uvědomění lidí a podpořit
zájem o včelaření samotné.
V rámci projektu vznikly ekologicko-výchovné výukové programy, na nichž
děti/žáci/studenti od MŠ po SŠ poznávají včely a jejich hmyzí příbuzné buď
v ekocentru pod vedením lektorů ekologické výchovy či přímo u zkušených včelařů. Celkem se v roce 2012 pouze u včelařů zrealizovalo 179 programů
s celkovým počtem 3003 účastníků.
Dále byla vytvořena i veřejnosti přístupná včelí naučná stezka, která začíná
v ekocentru a vede až k výukovému včelínu na louce. Při „včelích programech“
je také využívána vybavená přírodovědná laboratoř k pozorování anatomie
hmyzu pomocí binokulárních lup.

STŘEVLIK se také aktivně zapojuje do květnového „Krajského dne včely“
a v rámci přeshraniční spolupráce se také účastní „Dne včely“ pořádaného
stanicí ochrany přírody v Neschwitz. Tyto ekodny jsou určeny nejen včelařům,
ale i široké veřejnosti, kterou nejen včely zajímají a fascinují.
„Z včelařství naučil jsem se přírodu více znáti a více milovati, než z mnoha knih
učených.“ J. A. Komenský

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V roce 2012 pokračovalo i po skončení projektu „Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově“ další vzdělávání pedagogů
MŠ. Školky, které jsou zapojeny v celostátní síti Mrkvička, i jiné MŠ se zájmem
o ekologické vzdělávání, výchovu a osvětu (dále jen EVVO), měly možnost se
zúčastnit. Proběhly 3 vzdělávací semináře s tématy „Hračka nebo živý tvor?“,
„Komunikace a řešení problémů“ a „Čtyři království“. V květnu 2012 se uskutečnila akce nejvýznamnější - dvoudenní konference k environmentální výchově
v MŠ „Liberecká Mrkvička 2012“ na téma „Cesty do přírody“. Získat inspiraci
a sdílet své zkušenosti na ni přijelo 39 pedagogů. Mezi další aktivity v rámci
projektu Mrkvička patřily pravidelné písemné rozesílky publikací a dalších materiálů pro inspiraci při práci s dětmi. Učitelé MŠ byli také průběžně informováni o novinkách, nových publikacích a akcích z oboru rozesílkami emailovými.
Hlavním cílem projektu MRKVIČKA je i nadále poskytovat pedagogům MŠ
a neziskových organizací metodickou a informační podporu při zavádění a aplikaci EVVO do výuky.
Akce DVPP v roce 2012
Datum
Název akce
9. 2.
Hračka nebo živý tvor?
2. - 3. 5.

Počet účastníků
25

Konference Liberecká MRKVIČKA
„Cesty do přírody“

27. 9.
Komunikace a řešení problémů
15. 11.
Čtyři království
Celkem účastníků

39
28
17
109

VÝUKOVÁ FARMA

Návštěvníci se mohli v roce 2012 na
naší výukové farmě seznámit s domácími druhy hospodářských zvířat. Farma je veřejnosti přístupná celoročně
v otevírací době areálu. Navštěvovali
ji hlavně účastníci v rámci EVP pro
školy, nebo i volně s kamarády a rodiči při našich ekodnech. Na farmě
chováme tradiční domácí druhy hospodářských zvířat zařazené do genových rezerv ČR. V roce 2012 přibyly
k huculským koním, valašským
ovcím, kozám bílým krátkosrstým
a přeštickému praseti slepice plemene česká kropenka. V rámci EVP
vznikl pro I. stupeň ZŠ nový program
„Zpracování mléka“, během kterého
mají žáci jedinečnou možnost vyzkoušet si dojení a výrobu sýra.

Zvířata chovaná v roce 2012
Koně
4
Prase
1
Kočky
3

Kozy
Ovce
Slepice

3
9
9

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum (dále jen IC) v areálu ekocentra bylo od dubna 2012 otevřeno od
pondělí do neděle a navštívilo ho jen při akcích pro veřejnost (ekodnech) kolem
3000 návštěvníků všech věkových kategorií a zaměření.
Kromě informací o našem areálu a pořádaných akcích se zde mohli návštěvnici
dozvědět informace o naší Včelí naučné stezce (a zdarma získat ilustrovaného
průvodce), dále o Naučné stezce Oldřichovské háje a skály a v neposlední řadě
si mohli zakoupit také vstupenky do interaktivní přírodovědné expozice. IC bylo
také zázemím pro školy a návštěvníky ubytované ve slunečním domě.
V sortimentu IC preferujeme prodej regionálních produktů, jako jsou: med, mošty, šláftruňky, upomínkové předměty od výrobců z Poustky, Raspenavy, Hejnic,
Frýdlantu a chráněné dílny.
V září 2012 jsme se stali prodejcem „Regionálních produktů Jizerských
hor“. Jedním z námi nabízených produktů jsou i sazenice původních dřevin
Jizerských hor vypěstované v lesních školkách Suchopýr o.p.s., která s námi
společně užívá areál oldřichovského ekocentra.
Nabídku IC tvoří z velké části ekologicko-výchovné publikace pro pedagogy,
školáky i rodiče s malými dětmi. V prodeji jsou pohledy, turistické známky
a turistické vizitky s areálem ekocentra. Turisty ale i návštěvníky kulturních akcí
osloví informační materiály o Jizerských horách, okolních obcích a jejich aktivitách.

Interaktivní přírodovědná expozice
„Jizerky všemi smysly“
Byla vytvořena z projektu „Mezinárodní ekologická výchova pro školy a veřejnost“ obecně prospěšné
společnosti Ekocentrum Oldřichov
v Hájích, který byl spolufinancován
z Evropského fondu pro regionální
rozvoj, Operačního programu Cíl 3/
Ziel 3 - podpora přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Byla slavnostně otevřena dne 22. 10. 2011.
V roce 2012 ji shlédlo více než 5000
návštěvníků z řad nejširší veřejnosti
a žáků škol.
Expozice je i nadále otevřena celoročně denně, včetně víkendů. V rámci
některých akcí pro veřejnost je vstupné zdarma.
Návštěvníci si mohou v expozici zábavnou a hravou formou rozšířit přírodopisné znalosti o Jizerských horách a jejich ekosystémech. Jizerky si nejen
prohlédnou, ale prostřednictvím interaktivních instalací také očichají, osahají
a poslechnou. Součástí expozice jsou dotykové obrazovky, které každému po
vložení vstupenky položí otázku dle věkové kategorie. Průběžně tak testují
získané znalosti, které jsou v závěru na výsledkovém monitoru vyhodnoceny.
Školy mají možnost cestu do ekocentra na denní výukový program spojit s odpolední návštěvou expozice.

Akce pro veřejnost

V roce 2012 se v areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích uskutečnilo celkem šest
tematických ekologicko-výchovných osvětových akcí pro veřejnost - tzv. „ekodnů“. Cíl všech akcí je nadčasový, a to nabídnout veřejnosti možnost, jak příjemně strávit den a navíc se dozvědět něco zajímavého a podnětného z přírody
a světa kolem nás. Celkem se ekodnů zúčastnilo okolo 2500 lidí, převážně
rodin s dětmi.
První jarní víkend v roce zahájil „Žabí festival“, na který dorazilo úžasných 300
osob. Návštěvníci se dozvěděli zajímavosti anatomie žab a dále o významu
žab pro člověka. V laboratoři byla připravena k prozkoumání žabí potrava pod
lupou, tradičně nechyběla tvořivá aktivita - výroba žabky z kamínku. Kdo chtěl,
mohl se vydat mimo areál a zúčastnit se exkurze k rybníku Šolcák, kde probíhal
odborný výklad a ukázky stavění bariér.
V dubnový víkend se ekocentrum proměnilo v „květinové království“. Celkem se
na „Den Země“ s květinovou tematikou přišlo podívat 500 návštěvníků, na
které zde čekal bohatý program. Patřila do něj například čajovna s ochutnávkou
bylinných čajů, zajímavá výstava o „férových květinách“ a na louce na nejmenší
čekala květinová víla s naučnou hrou. Jako vždy nechybělo pozorování pod
lupou - tentokráte živých květů.
Květnový „Krajský den včely“, již potřetí konaný v Oldřichově v Hájích, se nesl
ve znamení ohrožení a ochrany včel, hmyzích hotelů a významu šestihranu
v přírodě. Děti si mohly vyzkoušet krmení včelích larviček, poznat různá včelí
povolání a vyrobit si včelu z papíru. Svou účastí k úspěchu akce napomohli
i samotní včelaři Českého svazu včelařů, kteří nabízeli své včelí produkty
a fundovaně odpovídali na všetečné otázky zvědavých návštěvníků.
V září se uskutečnilo „Stříhání ovcí“ - akce pro veřejnost zaměřená na ukázku
střihačské práce a zpracování ovčí vlny. V několika zastaveních návštěvníci
zjistili, jak se vlna pere, barví a dále zpracovává, třeba na kolovrátku nebo na
tkalcovském stavu. Děvčata a ženy si nechaly vplést do vlasů copánek s barevnou ovčí vlnou a chlapci a muži pak mohli obdivovat nejen ukázku výroby
tradičních slovanských píšťal. Nezapomněli jsme ani na nejmenší, na které čekalo „ovčí bludiště“.
Říjnový „Den stromů“ s tématem stromů v krajině provázela výstava fotek
památných stromů Libereckého kraje, laboratoř pak přiblížila aleje spolu s jejich
významem. Atrakcí pro děti byla venkovní “horolezecká“ aktivita, při které děti
šplhaly po laně do koruny stromu za poznáním, jaká zvířata v něm (či na něm)
žijí. Nechybělo ani tvoření podzimních obrázků z ručního papíru. Kdo chtěl,
odpočinul si v naší „stromové“ čajovně v krásném prostředí historické malované
místnosti.
V prosinci jsme zakončili rok dvoudenním ekodnem - „Vánocemi na statku“.
Jelikož začínal advent, zaměřili jsme ho na toto období, zejména na svátky
s ním spjaté. Na několika stanovištích jsme představili veřejnosti i ty málo známé svátky adventu, např. sv. Ondřeje či sv. Barboru. Při přípravách jsme nezapomněli ani na rukodělnou aktivitu ve jménu svaté Lucie.
Ekodny v roce 2012
Datum
Název akce
24. 3.
Žabí festival
21. 4.
Den Země
26. 5.
Den včely
22. 9.
Stříhání ovcí
20. 10.
Den stromů
1. - 2. 12.
Vánoce na statku
Celkem

Počet účastníků
300
400
500
300
400
600
2500

AKCE PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

O letních prázdninách proběhl osmidenní tábor pro děti „Tajemsví říše Kenai“. Za kouzelnými dveřmi se děti ocitly v říši, kde žijí rytíři, elfové, skřítci
a vodníci a snažily se říši zachránit od moci zlé šedé čarodějnice, získat klíč
a vrátit se zpět domů. Během tábora si děti osvojily táborové dovednosti, zažily
přespání pod širákem, v týpí i na turistické chatě. Čekala je i zkouška odvahy,
při které společně prověřili týmového ducha.
Začátkem listopadu jsme uspořádali pro děti z letního tábora a další zájemce
víkendovou akci „Říše Kenai – nezapomněli jsme něco ... ?“, kterou jsme
strávili na chatě v blízkosti obce Višňová. Víkend to byl plný her, tajemství,
výletů i vědeckého bádání.
V závěru prázdnin proběhl druhý ročník Letního příměstského tábora pro
děti ve věku 9-13 let. Program tábora plně využil zázemí areálu ekocentra
i okolní přírody a kromě nezbytných her a zábavy se děti nenásilně seznámily
se základy ekologického myšlení a jednání. Na vlastní kůži si vyzkoušely péči
o zvířata na farmě, proměnily se v pastýře ovcí, tvořily z přírodních materiálů, obrazně i doslova přičichly ke včelaření, podnikly tajemný výlet do Jizerských hor
a v neposlední řadě navázaly nové kamarádské vztahy.
Mezi další oblíbené akce patřila Tvořivá dopoledne pro rodiče s dětmi. Celkem devětkrát v roce 2012 jsme jim věnovali jedno páteční dopoledne v měsíci.
Jeho program je vždy tematický k aktuálnímu ročnímu období a svátkům. Na
úvod je pohádka nebo příběh, poté následuje samotné tvoření, kterého se mohou účastnit i ti nejmenší. Při programech se snažíme používat různé přírodní
materiály a postupy, každé tvořivé dopoledne je tak něčím jedinečné.
Akce pro děti a rodiče s dětmi v roce 2012
Název akce
Počet akcí
Tvořivá dopoledne
9
Letní tábory
2
Víkendovka pro děti
1
Celkem
12

Počet účastníků
180
27
10
217

HOSPODAŘENÍ

K 31. 12. 2012 zaměstnávala organizace 14 pracovníků na hlavní pracovní
poměr. Organizace zaměstnala během roku celkem 4 pracovníky na základě
dohody o provedení práce, kteří zajišťovali lektorování seminářů a pomocné
práce při provozu ekocentra.
Zaměstnanci
Ředitel
Ekonom

Ing. Radek Hromádka
Jaromíra Hanicová

Ekonom projektu,
finanční manažer

Marcela Jarešová

Organizační pracovník
Hlavní lektor

Jitka Hybnerová
Ing. Kamila Průchová

Lektoři ekologicko-výchovných
výukových programů

Ing. Zdeněk Madej, Ing. Petra Motalíková,
Mgr. Eva Vlachová, Ing. Šárka Zbořilová

IT technik,
asistent programů

Eduard Bílkovský

Pracovník informačního centra

Libuše Strejčková

Provozní pracovníci

Kateřina Nýdrlová, Klára Kafková
Daniela Koniecká

Pracovníci zaměstnaní k 31.12. 2012.

Výnosy
Položka
Hlavní činnost celkem
Výnosy z prodeje služeb z toho:
- jednodenní výukové programy
- pobytové programy
- školení, semináře
- ostatní EV pobytové akce
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
8 182,48
817,29
204,23
236,14
102,75
86,98
0,03
35,53
7 329,62
5 828,00
60,74
1 032,52
329,51
78,86
1 268,62
0,98
1 128,11
687,33
405,64
18,86
139,28
0,25
9 451,10

HOSPODAŘENÍ

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
Jiné daně a poplatky
Jiné pokuty a penále
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
Jiné daně a poplatky
Ostatní náklady z činnosti
NÁKLADY CELKEM

Náklady v tis. Kč
8 184,45
351,13
156,06
50,00
15,94
46,40
59,23
268,21
311,89
3,21
9,35
2 527,88
90,33
127,64
15,67
682,18
96,25
180,48
1 156,03
68,57
3 167,58
1 075,29
17,39
31,65
2,92
0,54
118,90
30,74
228,24
75,22
39,52
1 217,21
420,42
390,19
51,62
113,45
-0,82
47,53
295,49
18,68
56,47
208,20
69,01
1,14
2,03
0,45
8,69
9 401,66

V ROCE 2012 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI

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

Naše příspěvková organizace v roce 2012 zaměstnávala 1 pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací.

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

