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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.
Nabídka školám obsahuje ekologicko-výchovné aktivity ve formě blokových,
jednodenních a pobytových programů. Jejich realizací se snažíme napomáhat
k rozvíjení vnímavosti žáků vůči prostředí kolem nás a uvědomění si spoluzodpovědnosti za planetu Zemi. Výuka probíhá přímo v terénu nebo na výukové
farmě. K dispozici je také přírodovědná laboratoř vybavená binokulárními lupami
a počítači.
Nově je v areálu otevřené informační centrum, nabízející místní produkty
a informace o Jizerských horách a velké množství ekovýchovných pomůcek
a publikací.
Pro učitele mateřských škol jsou připravovány v rámci projektu MRKVIČKA vzdělávací semináře v oblasti ekologické výchovy a každoroční krajská konference.
Ekodny pořádané při příležitosti oslav Dne Země, Dne stromů, Vánoc a jarní
migrace žab otevírají ekocentrum široké veřejnosti. Návštěvníci ekodnů mají
jedinečnou příležitost seznámit se s problematikou životního prostředí a také
s možnostmi, jak můžeme v každodenním životě přispět k jeho ochraně.
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SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé ekologické výchovy, vážený čtenáři,
rok 2009 byl pro nás rokem dalšího zvýšení zájmu o ekologicko-výchovné programy. Největší zájem byl tradičně o pobytové programy, které patří jednoznačně
k našim prioritám. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení počtu účastníků pobytových
programů o 138%, což myslím svědčí o stále vzrůstajícím zájmu o naše služby.
Tradičně velkému zájmu se těšila výuková farma. Farma nabízí především programy zaměřené na kontakt dětí se zvířaty a vytváření kladného vztahu ke zvířatům. Výukové programy jsou doplněné o souvislosti z problematiky velkochovů,
welfare chovu zvířat a bio potravin. Programy s přímým kontaktem se zvířaty
patří mezi nejžádanější. Bohužel současná kapacita farmy je vyčerpána, a tak
nejsme schopni uspokojit stále vzrůstající počet zájemců.
Přínosem pro areál bylo také otevření informačního centra. Infocentrum je
„prvním“ kontaktním místem návštěvníka areálu. Kromě základních informací
o našich aktivitách si zde mohou návštěvníci zakoupit suvenýry nebo vybrané
potraviny od výrobců z Libereckého kraje. Pro pedagogy nabízíme možnost
zakoupení pomůcek pro ekologickou výchovu ve školách.
Děkuji zřizovateli, spolupracovníkům a všem, kteří přispěli k šíření environmentální výchovy a osvěty v našem kraji prostřednictvím STŘEVLIKu.

Ing. Radek Hromádka

EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ PROGRAMY
Podle možností a potřeb škol nabízíme blokové (2-3 hod.), jednodenní (5-7 hod.)
a pobytové programy (obvykle 5 dní). Důraz klademe především na programy
pobytové, které umožňují větší pochopení tématu, a mají tak větší výchovný
dopad.
V programech je využíváno inovativních forem výuky. Stěžejní aktivity uplatňují
přednosti učení na základě vlastní zkušenosti a prožitku prostřednictvím přímých
kontaktů žáků s prostředím, zvířaty a okolní přírodou. Programy jsou koncipovány tak, aby byly v souladu s rámcovými vzdělávacími programy (RVP).
Při kombinaci školní výuky a praktických zážitků jsou uplatňovány mezipředmětové vazby a důraz je kladen na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Přímo
v terénu si žáci mohou ověřit poznatky vlastní zkušeností a vyzkoušet si řadu
praktických dovedností.

Pobytové programy realizované v roce 2009
MŠ

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

SŠ

Počet pobytů

3

16

19

4

Celkem
42

Počet účastníků

61

293

402

122

878

Jednodenní ekologicko-výchovné programy realizované v roce 2009
I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

SŠ

Celkem

Počet pobytů

MŠ

15

21

3

39

Počet účastníků

362

460

60

882

Blokové ekologicko-výchovné programy realizované v roce 2009
MŠ

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

SŠ

Celkem

Počet pobytů

100

67

31

198

Počet účastníků

2070

942

661

3673

SEMINÁŘE PRO UČITELE
STŘEVLIK je krajským koordinátorem sítě mateřských škol se zájmem
o environmentální výchovu – MRKVIČKA pro Liberecký kraj. Hlavním cílem
projektu je poskytovat pedagogům metodickou a informační podporu a přispět
tak k zefektivnění environmentální výchovy v mateřských školách (MŠ).
V rámci projektu proběhla v dubnu 2009 v Ekocentru Oldřichov v Hájích krajská
konference k environmentální výchově v MŠ „Liberecká MRKVIČKA 2009“ na
téma „Projekty v environmentální výchově“. Získat inspiraci a sdílet své zkušenosti přijelo 76 pedagogů MŠ a pracovníků neziskových organizací.
K 31.12.2009 bylo v síti
MRKVIČKA zapojeno 89 MŠ
a neziskových organizací
v Libereckém kraji.
V říjnu 2009 byl zahájen projekt s názvem Zvyšování kvality a efektivity v předškolní
environmentální
výchově
financovaný z Operačního
programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Jeho
předpokládané ukončení je
v červenci 2011.
V rámci projektu se během podzimu 2009 uskutečnily dva semináře pro pedagogy MŠ. Během prvního semináře s názvem „Úvod do kritického myšlení“ se
účastníci seznámili se základy této výukové metody. Pokračování tohoto úspěšného semináře je plánováno na podzim 2010. „Cíle, plánování a metody ekologické výchovy“ byl jednodenní seminář zaměřený na vlastní vytvoření a realizaci
ekologicko-výchovného programu učitelem a jeho začlenění do výuky.
K tradičním podzimním akcím patřila celodenní „Ochutnávka ekocentra“,
která proběhla v říjnu. Program byl určený pracovníkům základních a středních škol zajímajícím se o environmentální výchovu. Během prohlídky areálu
navštívili zájemci
výukové
prostory, farmu
hospodářských
zvířat
a ubytovnu. Naši lektoři jim představili především pobytové a jednodenní programy doplněné o praktické ukázky ekovýchovných aktivit.
Semináře realizované v roce 2009
Datum

Název akce

Počet účastníků

28.1.

Ekonaratologie

25

11.3.

Připravené prostředí v ekologické výchově

26

29-30.4.
5.10.
21.-22.10.
24.11.

Konference Liberecká MRKVIČKA

76

Ochutnávka ekocentra

12

Kritické myšlení v mateřské škole

27

Cíle plánování a hodnoceni
environmentální výchovy

25

Celkem účastníků

191

AKCE PRO VEŘEJNOST
Tematické ekodny připravujeme pro veřejnost několikrát do roka. Pro rok 2009
byly připraveny čtyři akce pro veřejnost v duchu hesla: Porozumíš-li přírodě,
porozumíš sám sobě. Hlavním cílem programu bylo rozvíjet osobní vztah
k přírodě prostřednictvím hravých aktivit, poznávání, zkoumání a objevování souvislostí, které nám napomohou uvědomit si, že i my jsme součástí přírody. Akce
navštívilo přes 2000 návštěvníků, převážně rodičů s dětmi.
První akcí roku byl Žabí festival. Návštěvníci se mohli zapojit do výstavby
migračních zábran u Šolcova rybníka. Zábrany sloužily k odchytu žab a čolků.
V areálu ekocentra byly připraveny aktivity zaměřené na život obojživelníků.
Duben byl ve znamení oslav Dne
Země. Pro malé i velké návštěvníky ekocentra byly připraveny
rozmanité aktivity, při kterých
jsme si připomněli, že všechno,
co k životu potřebujeme, pochází
z přírody. Akci zpříjemnilo divadelní představení a svezení
na koních.
Den stromů byl zaměřen na
„Plody podzimu“. Chtěli jsme
upozornit na význam stromů
v životě člověka i zvířat. Neodmyslitelnou součástí dne bylo
sázení stromků vypěstovaných
ve školkách Suchopýr o.p.s.
do Jizerských hor.
Začátkem prosince jsme připravili dvoudenní předvánoční akci Vánoce na statku. Pro všechny, kteří měli chuť nechat se před Vánoci inspirovat, byly připraveny dílničky, ve kterých si vyrobili drobné dárky a vánoční dekorace z přírodních
materiálů.
Koncem července se v našem areálu uskutečnil pobyt pro děti a jejich rodiče
Letní hrátky se zvířátky. Účastníci se seznámili se zvířaty chovanými na naší
farmě (ovce, prase, koně, kozy, kočky) a s okolní jizerskohorskou přírodou. Pro
děti byl připravený bohatý program, který se skládal z dopoledních, odpoledních
i večerních her a aktivit.
Akce pro veřejnost realizované v roce 2009
v Ekocentru Oldřichov v Hájích
Datum

Název akce

Počet účastníků

22.3.

Žabí festival

100

25.4.

Den Země

1000

27.-29.7.

Letní hrátky se zvířátky

16

24.10.

Den stromů

500

5. - 6.12.

Vánoce na statku

500

Celkem účastníků

2116

VÝUKOVÁ FARMA
Výuková farma byla v roce 2009 využívána především k realizaci výukových programů a akcí pro veřejnost. Hlavním úkolem farmy bylo umožnit dětem i dospělým kontakt s hospodářskými zvířaty a podporovat kladný vztah ke zvířatům.
Na farmě se zaměřujeme na chov původních
plemen hospodářských
zvířat na území České
republiky. K vidění byli
huculští koně, valašské
ovce (obě plemena jsou
zařazená v genových
rezervách), dále kozy bílé
krátkosrsté a prase bílé
ušlechtilé.
V rámci farmy je volně přístupná kontaktní ohrada
s kozami a ovcemi, kam
se návštěvníci mohou
vydat za zvířaty samostatně bez doprovodu
našich pracovníků.
Nově byla farma využívána na letních táborech „Jak se domluvit
s koněm a ostatními
zvířaty“, jehož součástí
byla péče o zvířata farmy
a jízda na koni.
Pro veřejnost byla připravena akce „Stříhání
ovcí aneb Od ovečky
ke klubku vlny“, během
níž zájemci viděli, jak
se stříhají ovce a ručně
zpracovává vlna. Mohli si
vyzkoušet nejen česání
vlny na bubnové česačce
a její barvení přírodními
barvivy, ale i předení na
kolovrátku, tkaní na ručním tkalcovském stavu
a vyrobit si drobné výrobky technikou plstění.

Zvířata chovaná v roce 2009
Koně

4

Kozy

3

Prase

1

Ovce

6

INFORMAČNÍ CENTRUM
V roce 2009 bylo v areálu
ekocentra nově otevřeno informační centrum,
v jehož nabídce naleznete informace o Jizerských
horách, jejich ochraně
a možnostech využití pro
rekreaci. K zakoupení
jsou zde produkty podporující místní výrobce
(med, dřevěné hračky,
výrobky z vlny...).
Pro pedagogy zajímající se o environmentální
výchovu jsou zde k dispozici ekovýchovné pomůcky a publikace. Infocentrum tak pomáhá jejich
dalšímu šíření.
Součástí je i občerstvení. Můžete si vybrat
z nabídky moštů, sušenek
a čokolád v Bio kvalitě
i výrobků Fair Trade.
Výběrem produktů se
snažíme uvádět do praxe myšlenky udržitelného
rozvoje a odpovědnosti
ve vztahu k životnímu
prostředí.

V prvním patře informačního centra se nachází
audiovizualní
učebna.
Učebna je využívana pro
potřeby výukových programů, ekodnů a seminářů pro pedagogy.
Prostory stále častěji
využívají komerční subjekty pro vlastní semináře, čímž podporují činnost
organizace.

HOSPODAŘENÍ
K 31.12.2009 zaměstnávala organizace 14 pracovníků na hlavní pracovní poměr. Organizace zaměstnala
během roku celkem 12 pracovníků na
základě dohody o provedení práce,
kteří zajišťovali lektorování seminářů
nebo vypomáhali v provozu.

Výnosy
Položka
Hlavní činnost celkem
Tržby z prodeje služeb
z toho:
- jednodenní výukové programy
- pobytové programy
- doprava
- školení, semináře
- ostatní EV pobytové akce
Úroky z běžného účtu
Jiné ostatní výnosy

Výnosy
v tis.  Kč
6592,93
720,55
114,76
197,35
30,02
102,53
85
0,3
3,87

Příspěvky a dotace na provoz
z toho:
- příspěvek na provoz
z Libereckého kraje
- dotace z ÚP
- dotace OPVK

5868,21

Doplňková činnost celkem

1442,05

Tržby z prodeje služeb
z toho:
- stravování
- ubytování
- doprava

1302,61

Tržby z prodaného zboží
Jiné ostatní výnosy
Výnosy celkem

5348,79
297,37
222,04

820,5
420,89
25,08
139,29
0,15
8034,98

Náklady
Položka
Hlavní činnost celkem
Spotřeba materiálu
z toho:
- materiál pro ekovýchovu
- materiál - zvířata
- kancelářské potřeby
- čistící a úklidové prostředky
- propagační materiály
- pohonné hmoty
(automobily, čtyřkolka, traktor)
- drobný majetek

Náklady
v tis.  Kč
6702,67
421,62
51,77
125,89
25,9
31,65
17,25
82,89
14,94

Energie (elektřina, vodné,
stočné)

199,78

Opravy a udržování

589,57

Cestovné
Náklady na reprezentaci

5,12
14,34

Ostatní služby
z toho:
- lektorné a služby spojené
s ekovýchovou
- veterina
- odborná pomoc, školení,
semináře
- telefony, internet, poštovné,
kopírování
- tisk, grafika, propagace
- softwarové služby

1162,78

Mzdové náklady

2987,45

Zákonné sociální pojištění
FKSP
Ostatní sociální pojištění
Jiné ostatní náklady
z toho:
- pojistné
Odpisy

161,11
32,89
54,95
108,4
53,99
117,17

957,73
64,49
7,64
173,25
123,8
118,9

Doplňková činnost celkem

1282,6

Spotřeba materiálu
z toho:
- potraviny

325,71

Energie

299,6
43,42

Prodané zboží

101,85

Ostatní služby
z toho:
- doprava
- obědy

512,62

Mzdové náklady

237,08

Zákonné sociální pojištění
Náklady celkem

74,17
212,27

61,92
7985,27

V ROCE 2009 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, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
na projekt „Zvyšování kvality a efektivity v předškolní environmentální výchově“.
Projekt je určen pedagogům MŠ.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Naše příspěvková organizace zaměstnávala v roce 2009 celkem 4 pracovníky
v rámci projektu „Veřejně prospěšné práce I“. Tento projekt je financován
z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky v rámci
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

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

