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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 vzdělávání, výchova a osvěta.
Školám nabízíme ekologicko-výchovné programy v přírodě jizerskohorských
bučin, v podnětném prostředí ekocentra s výukovou farmou zvířat a přírodovědnou laboratoří.
Podporujeme učitele v začleňování environmentální výchovy do školních
vzdělávacích programů – nabízíme semináře dalšího vzdělávání, organizujeme
konference a koordinujeme síť mateřských škol se zájmem o environmentální
výchovu (MRKVIČKA).
Pro veřejnost pořádáme osvětové ekodny, v rámci kterých stráví rodina aktivně
den v ekocentru a okolní přírodě, děti se svezou na koni a společně se mohou
zapojit i do praktické ochrany přírody.
Naším cílem je rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, vést k odpovědnosti
ve vztahu k životnímu prostředí a pomoci k utváření životního stylu přispívajícímu
k udržitelnému rozvoji.

Zaměstnanci:
Ředitel:

Bc. Radek Hromádka

Zástupce ředitele:

Ing. Klára Hrubá

Ekonom:

Marcela Holadová

Organizační pracovník:

Jitka Hybnerová

Lektoři ekologickovýchovných programů:

Ing. Tereza Pokorná, Mgr. Pavlína Hudousková,
Ing. Barbora Máslová, Ing. Petra Motalíková,
Miroslava Šimonová

Asistent programů:

Eduard Bílkovský

Pracovníci farmy:

Petra Kvapilová

Provozní pracovníci:

Alena Gierlowská, Andrea Bílkovská,
Milan Kraus

Pracovníci zaměstnaní k 31.12. 2008.

Sídlo:
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Oldřichov v Hájích 5
463 31
Identifikační číslo: 75053144
Zapsáno v obchodním rejstříku u KS Ústí nad Labem,
oddíl Pr, vložka 680
Telefon: 482 360 011
Fax: 482 360 010
E-mail: info@strevlik.cz
www.strevlik.cz

SLOVO ŘEDITELE
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK) již třetím rokem
systematicky přispívá k realizaci ekologicko-výchovných aktivit na celém území
Libereckého kraje. Snahou organizace je především trvalé budování a posilování environmentálního vzdělávání ve školách našeho kraje, což se nám myslím
úspěšně daří.
V roce 2008 jsme se díky novému ubytovacímu objektu zaměřili na zvyšování
počtu a kvality ekologicko-výchovných pobytových programů, kde došlo k nárůstu
o 56 % oproti roku předchozímu. Vzhledem k tomu, že pobytové akce považujeme za stěžejní, předpokládáme zvyšování jejich počtu i v následujících letech.
K novinkám jednodenních výukových programů patřilo vytvoření programů
věnovaných problematice velkochovů, welfare a bio potravin. Děti se zapojí
do každodenního života farmy a pomocí jednoduchých prací a aktivit
se seznámí s chovem hospodářských zvířat. Programy jsou realizovány v prostředí výukové farmy s přímým kontaktem se zvířaty a patří jednoznačně mezi
nejnavštěvovanější.
Mezi tradiční činnosti patřila metodická a informační pomoc učitelům mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu. V rámci projektu s názvem
MRKVIČKA se nám podařilo zvýšit počet zapojených škol ze stávajících 62
na 83. Realizace projektu probíhá v úzké spolupráci s Resortem zemědělství
a životního prostředí Libereckého kraje.
Poslední novinkou, kterou bych rád zmínil, byla přestavba bývalého vejminku
na informační centrum. Objekt bude sloužit jako „první kontakt“ pro návštěvníky ekocentra. Jeho součástí je také audiovizuální učebna a prezenční knihovna
zaměřená na problematiku životního prostředí. Do dvou let by na informační
centrum měla navázat stálá přírodovědná expozice, jejíž realizací chceme
oldřichovské ekocentrum celoročně otevřít veřejnosti.
Děkuji spolupracovníkům, zřizovateli a všem, kteří přispěli k šíření environmentální výchovy a osvěty v našem kraji prostřednictvím STŘEVLIKU.

Bc. Radek Hromádka

POBYTOVÉ EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ PROGRAMY
Pobytové programy mají podle našich dosavadních zkušeností největší výchovný dopad. Je zde více prostoru zprostředkovávat nejen znalosti a dovednosti,
ale i učit se žít moudrým, udržitelným způsobem života. K realizaci environmentální výchovy využíváme podnětné prostředí, které umožňuje učení vlastním prožitkem a zkušeností v přímém kontaktu s přírodou. Věnujeme pozornost rozvoji
komunikačních dovedností a schopnosti spolupráce, utváření vlastních názorů
a objevování důležitých souvislostí (vztah lidských činností a životního prostředí,
přírodní zákonitosti).
Pobytové programy bývají většinou pětidenní (pondělí - pátek). Základní a střední školy mohou pobyt absolvovat celoročně, mateřské školy v období od dubna
do října. Učitelé spolu se žáky mají možnost namíchat si z denních programů
pobyt sestavený nebo si vybrat pobyt tématický, který nabízí komplexní
a provázaný program:
Nohama na Zemi, srdíčkem v přírodě - MŠ
Život na farmě aneb jak se žije zvířatům s lidmi - I. stupeň ZŠ
Výprava do paměti Jizerských hor – II. stupeň ZŠ
Mozaika Země - SŠ
Pobytové programy realizované v roce 2008
MŠ

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

SŠ

Celkem

Počet pobytů

2

7

10

0

19

Počet účastníků

39

128

201

0

368

V průběhu roku 2008 jsme zaznamenali, ve srovnání s rokem 2007, velký nárůst pobytových ekologicko-výchovných programů i jejich účastníků. Celkový
počet účastníků vzrostl o 59 %, zejména díky kvalitnímu zázemí Slunečního
domu, který byl první rok v provozu a nabídce nových tématických pobytů.
Množství zrealizovaných programů bylo limitováno počtem lektorů. Lze předpokládat, po plném personálním obsazení lektorského týmu, jejich další výrazný nárůst.

JEDNODENNÍ A BLOKOVÉ
EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ PROGRAMY
Mateřským, základním a středním školám, které mají na absolvování ekologicko-výchovného programu pouze jeden den, jsme nabídli 45 druhů jednodenních
(5 – 7 hodinových) a blokových (2 - 3 hodinových) programů. Žáci se tak mohli
seznámit s konkrétní oblastí environmentální výchovy a doplnit tak školní výuku. U vybraných programů bylo možné navázat školním ekologickým projektem
BÁDÁNÍ SE STŘEVLIKEM.
V roce 2008 absolvovalo jednodenní a blokové programy 3554 účastníků.
Oproti roku 2007 se jedná o pokles způsobený přenesením priorit na programy
pobytové, které zaznamenaly velký nárůst.
Jednodenní ekologicko-výchovné programy realizované v roce 2008
MŠ
Počet pobytů
Počet účastníků

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

SŠ

Celkem

8

6

8

1

23

158

121

143

28

450

Blokové ekologicko-výchovné programy realizované v roce 2008
Počet pobytů
Počet účastníků

MŠ

I. stupeň ZŠ

II. stupeň ZŠ

SŠ

Celkem

73

51

30

7

161

1438

962

553

151

3104

Velkým přínosem pro činnost střediska byla podpora Libereckého kraje prostřednictvím dotované autobusové dopravy. Pro návštěvu ekologicko-výchovných
programů mohly školy využít autobusové dopravy za zvýhodněné ceny,
což umožnilo návštěvu střediska zejména školám s horší dopravní dostupností.

SEMINÁŘE PRO UČITELE
V Libereckém kraji koordinujeme síť mateřských škol se zájmem o environmentální výchovu - MRKVIČKA. Cílem je poskytovat učitelům mateřských škol
metodické a informační zázemí a zvyšovat tak kvalitu a efektivitu předškolní
environmentální výchovy. V Ekocentru Oldřichov v Hájích proběhla krajská
konference k environmentální výchově v mateřských školách – Liberecká
MRKVIČKA 2008, která umožnila sdílení zkušeností s realizací environmentální
výchovy. Setkání na téma Prostředí mateřské školy podnětné
pro ekologickou výchovu se zúčastnilo 60 učitelů MŠ a lektorů
SEV. Na podzim proběhl kurz Respektovat a být respektován
(jeden jednodenní a tři dvoudenní semináře). Ke dni 31.12. 2008
bylo v síti MRKVIČKA zapojeno 83 mateřských škol a neziskových organizací věnujících se environmentální výchově dětí
v Libereckém kraji.

V Ekocentru Oldřichov v Hájích proběhla v říjnu 2008 celodenní Ochutnávka
ekocentra. Byla určena pracovníkům základních a středních škol a neziskových
organizací, kteří se zajímají o environmentální výchovu. Během prohlídky areálu
navštívili zájemci prostory, ve kterých probíhají ekologicko-výchovné programy,
výukovou farmu zvířat i ubytovnu. Pracovníci střediska jim představili především
pobytové a jednodenní programy. Představení programů doplnily praktické ukázky ekovýchovných aktivit.
Semináře realizované v roce 2008
Datum

Název akce

Počet účastníků

5.–6. 5.

krajská konference k ekologické výchově
v mateřských školách
Liberecká MRKVIČKA 2008

60

16.9.

kurz Respektovat a být respektován I.

26

7.10.

Ochutnávka ekocentra

15

8.-9.10.

kurz Respektovat a být respektován II.

26

4.-5.11.

kurz Respektovat a být respektován III.

26

26.-27.11. kurz Respektovat a být respektován IV.

29

Celkem účastníků

182

AKCE PRO VEŘEJNOST
V roce 2008 se v Ekocentru Oldřichov v Hájích uskutečnily čtyři osvětové
akce pro veřejnost. Cílem bylo především prohlubovat spoluodpovědnost lidí
za současný i budoucí stav přírody i společnosti. Akce navštívilo přes 2000
účastníků, převážně rodičů s dětmi.

V polovině března, v době migrace žab, měli návštěvníci možnost zapojit se do výstavby bariér, které chrání obojživelníky před vstupem na silnici.
U příležitosti Dne Země a oslav 40. výročí založení CHKO Jizerské hory
se děti a jejich rodiče přímo v terénu seznamovali s přírodou Jizerských hor
a její ochranou. Během Dne stromů probíhaly aktivity zaměřené na stromy
v krajině a ukázka z činností organizací zabývajících se péčí o les. Příležitost
zamyslet se během adventu a vlastnoručně vyrobit dárek někomu blízkému měli
návštěvníci akce Vánoce na statku.
Akce byly organizovány ve spolupráci se Suchopýrem o.p.s. a Správou CHKO
Jizerské hory.
Akce pro veřejnost realizované v roce 2008
v Ekocentru Oldřichov v Hájích
Datum

Název akce

Počet účastníků

15.3.

Žabí festival

100

26.4.

Den Země

1000

25.10.

Den stromů

600

6. - 7.12.

Vánoce na statku

Celkem účastníků

400
2100

VÝUKOVÁ FARMA ZVÍŘAT
Součástí areálu ekocentra je výuková farma s původními plemeny hospodářských
zvířat tradičně chovanými na území České republiky. V roce 2008 si návštěvníci
mohli prohlédnout huculské koně, valašské ovce, kozy bílé krátkosrsté a prase
bílé ušlechtilé. Na jaře byla k vidění i jehňata a kůzlata. Nově byla vybudována
kontaktní ohrada, která umožňuje si zvířata zblízka prohlédnout i pohladit. Farma
je využívána při ekologicko-výchovných programech, ekodnech (Den Země, Den
stromů…) a lze ji navštívit i individuálně, což oceňují zejména rodiče s dětmi.
Zvířata chovaná v roce 2008
Koně

4

Kozy

3

Prase

1

Ovce

6

Pro žáky I. stupně ZŠ byl připraven nový týdenní tematický pobyt ŽIVOT NA
FARMĚ ANEB JAK SE ŽIJE ZVÍŘATŮM S LIDMI. Program se věnuje zvířatům
na farmě i problematice velkochovů, welfare a bio potravin. Děti se učí úctě
k hospodářským zvířatům i tomu, že svým postojem ovlivňují, jak zvířata v lidské péči budou žít. Dozví se, jak mohou v každodenním životě pomoci zvířatům
k lepším životním podmínkám.

HOSPODAŘENÍ
K 31.12.2008 zaměstnávala organizace 14 pracovníků na hlavní
pracovní poměr. Tým STŘEVLIKU
se v průběhu roku rozšířil o nové
posily v řadách lektorů a dále o organizačního pracovníka. Organizace
zaměstnala během roku celkem
13 pracovníků na základě dohody
o provedení práce, kteří zajišťovali
lektorování seminářů nebo vypomáhali v provozu ekocentra a farmy.

Výnosy
Položka
Hlavní činnost
Příjmy z vlastní činnosti pobyty
Příjmy z vlastní činnosti - EV
programy
Příjmy z vlastní činnosti
- ostatní
Dotace - Úřad práce
Provozní dotace - Liberecký
kraj
Příjmy ostatní
Doplňková činnost
Celkem

Výnosy
v tis.  Kč

Náklady
Položka
Hlavní činnost

Náklady
v tis.  Kč
7.270

Materiál pro ekologickou
výchovu

73

Materiál - farma a zvířata

124

Kancelářské potřeby

23

Potraviny

78

Pohonné hmoty (automobily,
čtyřkolka)

94

Ostatní spotřební materiál

355

7.148

Energie (elektřina, vodné,
stočné)

248

623

Opravy a údržba majetku

855

229

Cestovné
Telefony, internet, poštovné

10
96

737

Tisk, grafika, kopírování

177

306

Lektorné a služby spojené s
ekovýchovou

145

5.193
60
423
7.571

Veterina
Odborná pomoc
Obědy

22
174
70

Ostatní služby

1.283

Mzdové náklady včetně odvodů

3.189

FKSP

49

Odpisy

79

Pojistné

93

Ostatní náklady

33

Doplňková činnost

266

Potraviny

105

Ostatní materiál

2

Energie

10

Obědy

49

Mzdové náklady včetně odvodů

94

Ostatní náklady
Celkem

6
7.536

V ROCE 2008 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI
Liberecký kraj je zřizovatelem Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.

Naše příspěvková organizace zaměstnávala v roce 2008 celkem 3 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.
ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Jablonec nad Nisou a.s., ČSAD Liberec a.s.,
ČSAD Semily a.s. - doprava účastníků ekologicko-výchovných programů.

Děkujeme

