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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – zkráceně STŘEVLIK – je
příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Naší hlavní činností je environmentální výchova a osvěta dětí, mládeže, pedagogických pracovníků a veřejnosti.

Pro mateřské, základní a střední školy jsme vytvořili ucelenou nabídku ekologicko-výchovných aktivit ve formě blokových, jednodenních a pobytových
programů. Nabídku jsme i tento rok upravili doplněním nových programů
a aktualizací stávajících. Naší snahou bylo napomáhat k rozvíjení vnímavosti
žáků a studentů k okolnímu světu, lidem a přírodě a posílit u nich uvědomění
vlastní spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí. Ekologicko-výchovné
programy jsme koncipovali tak, aby byly v souladu s rámcovými vzdělávacími
programy škol (RVP). Programy probíhaly přímo v přírodě, na výukové farmě,
v přírodovědné laboratoři nebo ve vybavených učebních prostorech.
Pro pedagogické pracovníky mateřských škol jsme pořádali odborné vzdělávací
semináře v oblasti ekologické výchovy a každoroční krajskou konferenci. V průběhu roku u nás nalezli pedagogové v této oblasti také informační a metodickou
pomoc.
Široká veřejnost měla jedinečnou příležitost seznámit se s problematikou životního prostředí při tematických víkendových „ekodnech“. V roce 2011 jich proběhlo celkem šest pod názvy Žabí festival, Den Země, Den včely, Stříhání ovcí
aneb od ovečky ke klubku vlny, Den stromů a Vánoce na statku.
Vycházeli jsme vstříc i rodičům s malými dětmi, pro které jsme připravili pravidelné jednodenní akce v průběhu roku a v létě vícedenní pobytový program.
Pro děti školního věku se konal v době letních prázdnin tábor.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
463 31, Oldřichov v Hájích 5
Identifikační číslo: 75053144
Daňové identifikační číslo: CZ75053144
Telefon: +420 482 360 011
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

Vážený čtenáři,
Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje (STŘEVLIK)
v roce 2011 přispívalo k realizaci
ekologicko-výchovných
aktivit na celém území Libereckého kraje již šestým rokem.
STŘEVLIK se řadí rozsahem
poskytovaných služeb mezi
největší střediska ekologické
výchovy v České republice.
Hlavní činností organizace jsou
ekologicko-výchovné programy, kde jsme u denních programů oproti předchozím rokům
zaznamenali poměrně velký
nárůst účastníků. Hlavním důvodem nárůstu bylo rozšíření
nabídky o nové včelařské programy.
Kromě výukových programů
jsme v roce 2011 zahájili provoz nové stálé přírodovědné
expozice s názvem „Jizerky
všemi smysly“, kde mohou
návštěvníci hravou formou poznávat jednotlivé ekosystémy
Jizerských hor. Expozici jsme
koncipovali tak, aby ji mohla
celoročně využívat nejširší veřejnost, ale zároveň aby ji mohli učitelé využít jako doplnění
vlastní výuky.
V předchozím roce jsme se také věnovali vydavatelské činnosti. Přeložili jsme
a vydali čtyřdílnou publikaci „Natur- Kinder-Garten-Werkstatt“ („Příroda - Děti
- Zahrada – Dílna“) od autorek Irmgard Kutsch a Brigitte Walden. Kniha je členěna do čtyř dílů, z nichž každý je věnován jednomu ročnímu období – Jaro,
Léto, Podzim, Zima. Jednotlivé díly přinášejí náměty a nápady na tvořivé práce
s dětmi pro každý měsíc orientované na přírodu vždy v konkrétním ročním období. Kniha poskytuje návod, jak s dětmi hravě a nenásilně objevovat přírodu
jako provázaný celek a je výborným rádcem pro každého dospělého, který je
v kontaktu s malými dětmi.
Na závěr bych rád poděkoval Libereckému kraji, pracovníkům střediska, dobrovolným spolupracovníkům a všem, kteří přispěli k šíření environmentální
výchovy a osvěty v našem kraji prostřednictvím Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje.

Ing. Radek Hromádka, ředitel

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

Ekologicko – výchovné výukové programy tvořily základní prostředek ekologické výchovy nabízený mateřským, základním a středním školám. Dle možností
a potřeb škol jsme nabízeli tři typy výukových programů – blokové (v délce 2-3
hod.), jednodenní (v délce 5-7 hod.) a pobytové (obvykle v délce 5 dní).

Největší výchovný dopad mají díky většímu prostoru vícedenní programy.
Školám jsme proto nabídli několik druhů tematických pětidenních pobytových
programů, ve kterých jsou dílčí aktivity komplexně provázány. Pedagogy byla
ovšem často využívána i možnost sestavení individuálního pobytového programu z naší nabídky blokových a jednodenních programů.
Programy jsme koncipovali tak, aby byly v souladu s rámcovými vzdělávacími
programy škol (RVP). Při programech jsou využívány interaktivní, tvořivé a kooperativní metody výuky s ohledem na příslušnou věkovou kategorii účastníků.
Klademe důraz na učení na základě vlastního prožitku a zkušenosti prostřednictvím přímých kontaktů s prostředím, zvířaty a okolní přírodou. Kombinací
výuky a praktických zážitků se tak v programech uplatňují mezipředmětové vazby. Výuka probíhala přímo v terénu, na výukové farmě, přírodovědné laboratoři
nebo ve vybavených učebních prostorech.
Blokové ekologicko-výchovné výukové programy
realizované v roce 2011
MŠ

ZŠ I.

ZŠ II.

SŠ

Počet programů

124

148

49

1

Celkem
322

Počet účastníků

2330

2742

831

17

5920

Jednodenní ekologicko-výchovné výukové programy
realizované v roce 2011
ZŠ I.

ZŠ II.

SŠ

Počet programů

21

9

1

Celkem
22

Počet účastníků

248

133

20

401

Ekologicko-výchovné pobytové programy
realizované v roce 2011
Počet pobytů
Počet účastníků

MŠ

ZŠ I.

ZŠ II.

SŠ

5

7

5

8

Celkem
25

107

158

78

181

524

Fascinující svět včel a hmyzu

STŘEVLIK se v roce 2011 zapojil do projektu Fascinující svět včel a hmyzu
- ekologická výchova, osvěta, praktická opatření. Realizace projektu bude
probíhat do 30. června 2014. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj, Operačního programu Cíl III – 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 projektu spolupracovali se Stanicí
ochrany přírody Neschwitz ze Saska.
Včely žijí v úzkém kontaktu s přírodou. Prostřednictvím jejich života lze pochopit
spoustu přírodních zákonitostí. Cílem projektu je zvyšovat ekologické uvědomění dětí, mládeže i dospělých prostřednictvím poznávání života včel. Úkolem
je získávat nové zájemce o krásné starodávné řemeslo - včelaření.
V rámci projektu STŘEVLIK připravil pro školní kolektivy ekologické výukové
programy přibližující svět včel a dalších opylovačů rostlin. V areálu ekologické
výchovy byla pro děti připravena řada praktických aktivit, jejichž prostřednictvím
pronikaly do zákonitostí života těchto drobných, ale velmi užitečných živočichů.
Každý školní kolektiv si mohl z programu odvézt k instalaci u vlastní školy dřevěný skelet hmyzího hotelu - umělého stanoviště pro hnízdění různých druhů
užitečného hmyzu.
Součástí projektu byla také realizace výukových programů přímo u včelařů.
Pro účely této části projektu se STŘEVLIK podílel na přípravě pracovních listů
v členění pro 3 věkové kategorie dětí.
V roce 2011 jsme také spolupracovali na vybudování interaktivní naučné stezky
s tematikou včel. Na 1,5 km dlouhé trase se nachází celkem 7 zastavení. Stezka vychází z areálu ekocentra a je zakončena výukovým včelínem. Její součástí
je vzorový hmyzí hotel.
STŘEVLIK se podílel i na dalších aktivitách projektu. Lektoři obohatili květnový
Krajský den včely o řadu ekovýchovných aktivit (více informací k akci můžete
nalézt v kapitole Akce pro veřejnost). Spolupracovali jsme při tvorbě webových
stránek www.svetvcel.cz.

Programy o včelách realizované v roce 2011
v Ekocentru Oldřichov v Hájích
MŠ

ZŠ I.

ZŠ II.

SŠ

Počet programů

40

73

25

1

Celkem
139

Počet účastníků

689

1326

399

17

2431

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

V roce 2011 byl ukončen projekt
Zvyšování kvality a efektivity
v předškolní environmentální
výchově, jehož byl STŘEVLIK
nositelem od roku 2009. Projekt byl financován z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. V rámci
projektu, který byl zaměřený
na další vzdělávání pedagogů
mateřských škol a metodickou
a informační pomoc v oblasti
environmentální výchovy předškolních dětí, se v roce 2011
uskutečnily 3 semináře a 1 krajská dvoudenní konference.
Zároveň byla také přeložena
a vydána kniha Příroda-Děti-Zahrada-Dílna německých autorek Irmgard Kutsch a Brigitte
Walden. Publikace je členěna
do čtyř dílů, z nichž každý je
věnován jednomu ročnímu období: Jaro, Léto, Podzim, Zima.
Je plná inspirativních nápadů,
aktivit a činností, jak s dětmi trávit čas venku a rozvíjet tak jejich
ohleduplnost k přírodě. Knihu
po objednání obdržely mateřské školy z Libereckého kraje
zdarma.
Ze vzdělávacích akcí se v lednu uskutečnil seminář „Předškoláci v přírodě:
učíme se odvaze i ohleduplnosti“, v březnu pak proběhl seminář „Rozvíjení klíčových kompetencí dětí – nabídka činností a inspirací v EVVO“. Posledním
seminářem v rámci projektu pak byly „Tradice a svátky v rytmu ročních dob“.
Tou nejdůležitější však byla dvoudenní konference k environmentální výchově
v MŠ „Liberecká Mrkvička 2011“ na téma „Umění a tvořivost v přírodě“. Získat
inspiraci a sdílet své zkušenosti přijelo 37 pedagogů mateřských škol.
I po ukončení projektu zůstává STŘEVLIK krajským koordinátorem sítě mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu MRKVIČKA pro Liberecký
kraj. Hlavním cílem projektu MRKVIČKA je poskytovat pedagogům MŠ a neziskových organizací metodickou a informační podporu při zavádění a aplikaci
EVVO do výuky.
Akce DVPP v roce 2011
Datum

Název akce

Předškoláci v přírodě:
25.-26.1.
učíme se odvaze a ohleduplnosti

Počet účastníků
23

10.3.

Rozvíjení klíčových kompetencí dětí
– nabídka činností a inspirací v EVVO

27

10.-11.5.

Konference Liberecká MRKVIČKA „Umění
a tvořivost v environmentální výchově“

37

20.9.

Tradice a svátky v rytmu ročních dob

Celkem účastníků

22
109

VÝUKOVÁ FARMA

Výukovou farmu jsme využívali jednak při výukových
programech zaměřených na
problematiku
hospodářských
zvířat a budování zodpovědného přístupu k nim a ke svému
okolí (BIO, welfare, zpracování
vlny…) a také při akcích určených veřejnosti, jako byly víkendové ekodny, tábory nebo letní
pobyty. Součástí farmy je volně
přístupná kontaktní ohrada, kde
si návštěvníci mohli zvířata prohlédnout a některá i pohladit.
Na farmě chováme původní
plemena hospodářských zvířat České republiky - huculské
koně, valašské ovce, kozy bílé
krátkosrsté a přeštické černostrakaté prase. Všechna tato
plemena patří do genových
rezerv ČR.

Zvířata chovaná v roce 2011
Koně

4

Kozy

3

Prase

1

Ovce

5

INFORMAČNÍ CENTRUM

Všichni návštěvníci střediska mohli využít služeb námi provozovaného infocentra. Nalezli zde informace o Jizerských horách, jejich ochraně a možnostech
využití pro rekreaci. Pedagogové měli k dispozici řadu publikací o environmentální výchově a ekovýchovné pomůcky. Vedle nabídky informací měli všichni
návštěvníci možnost zakoupit produkty a výrobky od místních výrobců a dále
i drobné občerstvení z nabídky moštů, sušenek a čokolád. Výběrem nabízených produktů jsme se snažili uvádět do praxe myšlenky odpovědnosti k životnímu prostředí, většina nabízeného občerstvení jsou výrobky Bio nebo Fair
trade. V tomto roce naše infocentrum nově spolupracovalo se sítí infocenter
Svazku měst Jizerské hory - turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko.

Akce pro veřejnost

Pro rok 2011 jsme pro veřejnost připravili šest tematicky zaměřených ekodnů.
Cílem těchto víkendových akcí bylo nabídnout veřejnosti možnost, jak příjemně strávit den a prostřednictvím hravých aktivit, poznávání, zkoumání a hlavně
objevováním souvislostí nahlédnout na přírodu trochu jiným pohledem, a tak si
k ní budovat osobní vztah. Akcí se dohromady zúčastnilo okolo 1500 návštěvníků, mezi nimiž měli velké zastoupení rodiče s dětmi.
Ke každému jaru patří migrace žab do míst jejich rozmnožování a tedy i náš
Žabí festival. Pro návštěvníky byla připravena exkurze k Šolcovu rybníku, kde
byly vidět již vytvořené zábrany a obojživelníci v záchytných nádobách. V areálu
ekocentra byl připraven program, ve kterém se účastníci dozvěděli zajímavosti
ze života obojživelníků, o jejich ohrožení a naší možné pomoci. Den zpestřila
výstava fotografií našich žab a přednáška Muzea přírody Český ráj.
Den Země byl tentokrát zaměřen na problematiku odpadů. Návštěvníci se
dozvěděli o možnostech třídění odpadu, ale především o prevenci jeho vzniku.
Jak šetřit energii a kam s nefunkčními elektrickými spotřebiči nám objasnila
společnost Asekol. Na otázky týkající se recyklace a zpracování odpadů odpovídal Tonda Obal ze společnosti Ekokom. Nechyběly hry pro děti, pohádka ani
svezení na koni.
Podruhé u nás v areálu proběhla akce zaměřená na včely a včelařství pod
názvem Den včely. Pro návštěvníky byly připraveny praktické informace k včelaření, ukázky a prodej včelích produktů. Během dne proběhla ukázka živých
včel ve skleněném úlu a přednáška o včelaření.
Pro všechny zájemce, kteří chtěli poznat, co předchází teplým ponožkám, byla
připravena akce Stříhání ovcí. Návštěvníci nejen viděli střihače při práci, ale
především se dozvěděli, jak se vlna dále zpracovává. Během dne si mohli
vyzkoušet sami některé techniky jejího zpracování, ochutnat opékané jehněčí
špízy či si zakoupit pomůcky na plstění vlny.
V říjnu se uskutečnila tradiční
oslava Dne Stromů s podtitulem „Strom jako domov“. Pro
účastníky byly na toto téma
připraveny
zábavně-naučné
aktivity. Největší událostí letošní
oslavy bylo otevření stálé přírodovědné expozice s názvem
„Jizerky všemi smysly“.
První adventní víkend jsme připravili akci Vánoce na statku.
Dvoudenní akce byla zaměřená zejména na stará řemesla a méně známé vánoční zvyky. Formou her a aktivit se tak mohli účastníci ohlédnout za řemesly,
která jsou už mnohdy zapomenutá, a dozvědět se leccos o vánočních zvycích
našich prababiček. Akci zpestřila pohádka a pěvecké vystoupení.
Ekodny v roce 2011
Datum

Název akce

19.3.

Žabí festival

Počet účastníků
100

23.4.

Den Země

250
100

22.5.

Den včely

25.9.

Stříhání ovcí

70

22.10.

Den stromů

400

3. - 4.12.

Vánoce na statku

Celkem

600
1520

AKCE PRO DĚTI A RODIČE S DĚTMI

Během loňských letních prázdnin se uskutečnily dva pobyty s názvem Letní
hrátky se zvířátky. Pětidenní akce pro předškolní děti a jejich rodiče byla zaměřena, jak už název napovídá, zejména na navázání vztahu se zvířaty na
farmě. Krom toho byl program protkán pohádkovými příběhy a jeden den se
nesl ve znamení včel a včelaření. Děti se společně s rodiči seznámily s prací
včelaře, poznávaly, co zvířata potřebují, jak zpracovávat tradiční materiály, jako
je například ovčí vlna, a rozhodně se nebály přiložit ruku k dílu. Nechyběly ani
dobrodružné výpravy, táborák a výlety do blízkého okolí.
Již druhý rok mohli rodiče s dětmi navštěvovat Tvořivá dopoledne pro děti
a jejich rodiče. Tyto dopolední akce se konaly zpravidla každý první pátek
v měsíci a setkávali se na nich rodiče, kteří chtějí své děti vést k 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.
Novinkou letošního roku byl Letní příměstský tábor pro děti školního věku.
Program 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 s dětmi v roce 2011
Datum

Název akce

14.1.

Tvořivé dopoledne

Počet účastníků

4.2.

Tvořivé dopoledne

11

4.3.

Tvořivé dopoledne

28

17

1.4.

Tvořivé dopoledne

25

6.5.

Tvořivé dopoledne

15

3.6.

Tvořivé dopoledne

27

18. - 22. 7.

Letní hrátky se zvířátky

27
25

22. - 26. 8.

Letní hrátky se zvířátky

15. - 19. 8.

Letní příměstský tábor

9

14.10.

Tvořivé dopoledne

7

4.11.

Tvořivé dopoledne

18

9.12.

Tvořivé dopoledne

17

Celkem účastníků

226

HOSPODAŘENÍ

K 31.12.2011 zaměstnávala organizace 13 pracovníků na hlavní pracovní
poměr. Organizace zaměstnala během roku celkem 17 pracovníků na základě
dohody o provedení práce, kteří zajišťovali lektorování seminářů a pomocné
práce při provozu ekocentra.
Zaměstnanci
Ředitel

Ing. Radek Hromádka

Ekonom

Marcela Jarešová

Organizační pracovník

Jitka Hybnerová

Hlavní lektor

Ing. Kamila Průchová

Lektoři
ekologicko-výchovných
výukových programů

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

IT technik
asistent programů

Eduard Bílkovský

Provozní pracovníci

Ivana Konečná , Andrea Bílkovská,
Jana Teischelová

Pracovníci zaměstnaní k 31.12. 2011.

Výnosy
Položka
Hlavní činnost celkem

Výnosy v tis. Kč
8 621,12

Výnosy z prodeje služeb z toho:

903,68

- jednodenní výukové programy

145,94

- pobytové programy

168,29

- školení, semináře
- ostatní EV pobytové akce

0,93
141,37

Ostatní výnosy z činnosti

0,15

Úroky

0,19

Kurzové zisky

6,62

Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC

7 710,48

- příspěvek - Liberecký kraj

5 348,00

- dotace - projekt OP VK

1 306,48

- dotace - CÍL 3 ze SR

44,08

- dotace - CÍL 3 z ERDF

749,35

- dotace - DBU

159,57

- příspěvek z ÚP
Doplňková činnost celkem
Výnosy z prodeje vlastních výrobků
Výnosy z prodeje služeb z toho:

103,00
1 256,60
9,05
1 137,90

- stravování

567,07

- ubytování

354,47

- doprava
Výnosy z prodaného zboží
VÝNOSY CELKEM

43,25
109,65
9 877,72

HOSPODAŘENÍ

Náklady
Položka
Hlavní činnost celkem

Náklady v tis. Kč
8 353,82

Spotřeba materiálu z toho:

236,47

- materiál pro ekovýchovu

74,65

- materiál farma

36,00

- čisticí a úklidové prostředky

29,54

- pohonné hmoty (vozidla)

49,09

- kancelářské potřeby

21,55

Spotřeba energie (elektřina)

256,17

Opravy a udržování

139,39

Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby z toho:

6,86
8,92
3 592,50

- telefony, internet, poštovné, kopírování

119,06

- tisk, grafika, propagace

673,12

- služby spojené s ekovýchovou

153,37

- služby farma

566,84

- práce traktorem

318,38

- softwarové služby
- pronájem ekocentra
- pronájem vozidel
Mzdové náklady

121,01
1 158,90
69,12
2 806,67

Zákonné sociální pojištění

938,22

Zákonné sociální náklady

27,59

Jiné sociální náklady

0,95

Odpisy dlouhodobého majetku

118,90

Ostatní náklady z činnosti z toho:

212,65

- pojistné
Kurzové ztráty
Doplňková činnost celkem

88,63
8,53
1 246,91

Spotřeba materiálu z toho:

449,06

- potraviny

420,37

Spotřeba energie (elektřina, vodné)

47,47

Prodané zboží

60,19

Opravy a udržování
Ostatní služby z toho:
- doprava
Mzdové náklady

13,79
325,58
42,90
250,03

Zákonné sociální pojištění

79,80

Zákonné sociální náklady

2,35

Jiné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti
NÁKLADY CELKEM

0,64
18,00
9 600,73

V ROCE 2011 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI

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

V roce 2009 získalo Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje dotaci
z Evropské Unie, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
na projekt „Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově“.
Projekt byl určen pedagogům MŠ.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Naše příspěvková organizace v roce 2011 zaměstnávala 1 pracovníka v rámci
veřejně prospěšných prací. Toto místo bylo část roku financováno mj. z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

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

