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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (zkráceně STŘEVLIK)
je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Mezi hlavní
činnosti patří praktická ekologická výchova. Pro školy máme připravenou
širokou nabídku ekologicko-výchovných programů. Zaměřujeme se především
na programy pobytové. Prostřednictvím poznávání přírody a souvislostí mezi
působením člověka a jeho dopadem na životní prostředí se snažíme uplatňovat
myšlenky udržitelného rozvoje a rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách.
V neposlední řadě se věnujeme metodické spolupráci se školami (začleňování environmentální výchovy do ŠVP, konference MRKVIČKA,...), environmentální osvětě veřejnosti (Den Země, Den stromů, ...) a tvorbě ekovýchovných
pomůcek.
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SLOVO RADNÍHO LIBERECKÉHO KRAJE
Vážení čtenáři výroční zprávy Střevliku,
opět je tu čas hodnocení a bilancování. Je již tradicí, že střediska ekologické
výchovy rekapitulují svou činnost za minulý rok ve své výroční zprávě. Ani
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje není výjimkou. Co nového tedy
přinesl rok 2007 v Oldřichově v Hájích?
Střevlik prošel za poměrně krátkou dobu své existence mnoha změnami.
Nejvýznamnější událostí minulého roku bylo bezpochyby dokončení třetí etapy výstavby areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích, na kterou se podařilo získat
grant ze Státního fondu životního prostředí. Liberecký kraj kryl ze svého rozpočtu
povinný vlastní podíl ve výši 10%. V říjnu 2007 byla slavnostně otevřena nová
ubytovna „Sluneční dům“ a farma hospodářských zvířat byla doplněna o nové
stáje. Dokončena byla rovněž infrastruktura areálu.
Díky modernímu ubytovacímu zařízení může středisko rozšířit své služby a plně
se věnovat své prioritní činnosti - pobytovým ekologicko-výchovným programům. Vedle příjemného prostředí nových prostor se mohou školy těšit na nové
ekovýchovné programy, které využívají speciálně vybavené přírodovědné
a počítačové laboratoře.
Novinkou ve spolupráci mezi školskými zařízeními a Střevlikem byla v roce
2007 dotovaná doprava. Školy Libereckého kraje mohly využít zvýhodněné ceny
autobusové dopravy při cestě na ekologicko-výchovný program do Oldřichova
v Hájích. Díky tomuto opatření se návštěva střediska stala pro školy časově
i finančně dostupnější.
Věřím, že Vás rozšířená činnost naší příspěvkové organizace zaujme a že její
nové zázemí výrazně přispěje ke zlepšení kvality nabízených služeb. Přijeďte
tedy do Oldřichova a přesvědčte se sami. Těším se na setkání s Vámi při některé
z akcí Střevliku.

náměstek hejtmana,
pověřený vedením resortu rozvoje venkova,
zemědělství, životního prostředí a informatiky

SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé ekologické výchovy,
rok 2007 byl pro nás především rokem velkého stavebního rozvoje areálu.
Z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky a Libereckého kraje jsme dobudovali kvalitní zázemí pro realizaci pobytových
ekovýchovných programů, dosud chybějící inženýrské sítě a druhý hospodářský
blok výukové farmy.
Stavba byla dokončena v říjnu 2007 a provoz nových budov jsme slavnostně
zahájili ke Dni stromů. V novém ubytovacím objektu vzniklo osm pokojů s vlastním sociálním zázemím pro 53 osob, jídelna s kuchyní, přírodovědná laboratoř
a výstavní prostory. Budova je koncipována jako objekt, který využívá nízkoenergetické zdroje tepla – rekuperaci, tepelné čerpadlo a solární panely.
STŘEVLIK se v roce 2007 samozřejmě zaměřil také na přípravu nových
pobytových programů, o kterých byly prostřednictvím nabídky Ekocentra
informovány všechny školy z našeho kraje.
Na setkání při ekologicko-výchovných programech
se za pracovníky STŘEVLIKu těší

ředitel

DENNÍ EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ PROGRAMY
Jedním ze základních principů ekologické výchovy je učení se vlastním
prožitkem. Velký důraz klademe zejména na přímý kontakt jak s živou přírodou
(pozorování, smyslové vnímání,...), tak s přírodními materiály (tvořivé činnosti),
dále pak na kontakt s hospodářskými zvířaty (farma zvířat).
V průběhu roku 2007 jsme zaznamenali, ve srovnání s rokem 2006, velký nárůst počtu denních ekologicko-výchovných programů. Celkový počet účastníků
denních EVP v roce 2007 byl 5830. Ve srovnání s rokem 2006 je to o 38 %
více. Mateřské, základní a střední školy mohly vybírat celkem z 68 programů.

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.
Přehled počtu denních programů realizovaných v roce 2007
MŠ

ZŠ

SŠ

Celkem

Počet programů

126

175

16

317

Počet účastníků

2484

2996

350

5830

POBYTOVÉ EKOLOGICKO-VÝCHOVNÉ PROGRAMY
Ekologicko-výchovné pobyty byly koncipovány jako pětidenní programy.
Základní a střední školy mohly tyto pobyty absolvovat celoročně (většina akcí
proběhla v jarních a podzimních měsících). Konkrétní návrh podoby pobytu si
sestavil sám pedagog. Oproti denním programům zde byl věnován větší prostor
pro činnosti vedoucí k osobnostnímu rozvoji účastníků pobytu, stmelení třídního
kolektivu, rozvoj schopnosti spolupráce apod.

Přehled počtu pobytových programů realizovaných v roce 2007
ZŠ

SŠ

Celkem

Počet pobytů

12

1

13

Počet účastníků

197

25

222

MRKVIČKA
MRKVIČKA je projekt podporující předškolní ekologickou výchovu
v Libereckém kraji. Zapojit se mohou mateřské školy a jiné neziskové organizace
věnující se ekologické výchově dětí na území Libereckého kraje. Cílem je vytvářet metodické a informační zázemí pro pedagogické pracovníky a rozvíjet tak
zájem o realizaci předškolní ekologické výchovy dětí.
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje je od ledna 2007 koordinátorem
projektu.
Hlavní akcí v minulém roce byla konference Liberecká
MRKVIČKA 2007, která se konala dne 22.3. 2007. V rámci
projektu dále proběhly 3 ekovýchovné semináře, kterých se
zúčastnilo 55 osob. V průběhu celého roku dostávaly zapojené
organizace pravidelné informační rozesílky (poštou i elektronicky). Veškeré aktivity v rámci projektu MRKVIČKA se setkaly
s velkým zájmem.
Ke dni 31.12. 2007 bylo do projektu MRKVIČKA zapojeno 62
mateřských škol a neziskových organizací věnujících se ekologické výchově dětí v našem kraji.

Přehled realizovaných seminářů v roce 2007
Název akce

Datum

Využití divadelně-dramatických prvků
jako motivace k ekologické výchově

25.9. 2007

Ekovýchovný den v mateřské škole

23.10. 2007

Komunikační dovednosti předškolních pedagogů

19.11. 2007

DALŠÍ ČINNOST
Akce pro veřejnost
(osvětové akce určené převážně rodičům s dětmi)
Farma hospodářských zvířat
(koně, ovce, kozy, prase)
Přeshraniční spolupráce
„Ekologická výchova v česko - polském pohraničí”
(projekt byl podpořen z Fondu malých projektů Interreg IIIA prostřednictvím
Euroregionu Nisa a spolufinancován z ERDF)
Školní ekologické projekty BÁDÁNÍ SE STŘEVLIKEM
Vydání vějíře Vodní mikrosvět
(určovací pomůcka pro poznávání obyvatel vodního světa)
Metodická spolupráce se školami
(projekt Metodická a informační podpora při začleňování environmentální
výchovy do školních vzdělávacích programů, který byl podpořen z prostředků
MŠMT)
Knihovna

Přehled akcí pro veřejnost
v Ekocentru Oldřichov v Hájích v roce 2007
Název akce

Datum

Počet účastníků

Den Země

21.4. 2007

600

Den zvířat

22.9. 2007

400

Den stromů

20.10. 2007

400

8. a 9.12. 2007

400

Vánoce na statku

Areál ekocentra
V říjnu 2007 byla uvedena do provozu moderní ubytovna „Sluneční dům“
s celkovou kapacitou 53 lůžek. Rozšířeny byly také budovy hospodářského
bloku (stáje…). Nové prostory umožní rozšířit nabídku ekovýchovných služeb
pro školy i veřejnost. Většina areálu, včetně výukové farmy zvířat, je bezbariérová.

HOSPODAŘENÍ
Náklady
K 31.12. 2007 zaměstnávala organizace 12 pracovníků na hlavní pracovní
poměr, kteří zajišťovali hlavní činnost
organizace. V průběhu roku došlo
k personálním změnám na pozici lektorů a ekonoma. Dále bylo krátkodobě
zaměstnáno 5 pracovníků na dohodu
o provedení práce, kteří zajišťovali lektorování, popř. pomocné práce
v areálu ekocentra.

Příjmy hlavní činnost

Hlavní činnost
PHM (traktor, osobní
automobil)

Náklady
v tis.
4.740
165

Materiál pro ekologickou
výchovu

85

Potraviny - pobyty

64

Výnosy
v tis.

Ostatní spotřební
materiál

146

4.729

Elektrická energie

135
253

Výnosy
Položka

Položka

Příjmy z vlastní činnosti
- pobyty

251

Oprava a údržba
majetku

Příjmy z vlastní činnosti
- EV programy

225

Poštovné, telefony,
internet

94

Příjmy z vlastní činnosti
- ostatní

441

Tisk, grafika

13

Dotace - Úřad práce

297

Ostatní služby

Provozní dotace Liberecký kraj
Čerpání půjčky Liberecký kraj
Příjmy ostatní
Příjmy doplňková
činnost
Celkem

3.314
190
11
135
4.864

Mzdové náklady vč.
odvodů

624
3.028

FKSP

45

Ostatní náklady

88

Doplňková činnost

73

Potraviny

32

Elektrická energie

7

Služby

4

Mzdové náklady vč.
odvodů
Celkem

30
4.813

V ROCE 2007 NAŠI ČINNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI
Liberecký kraj je zřizovatelem Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace.

V roce 2007 byl realizován projekt „Ekologická výchova v Česko-polském pohraničí” podpořený z Fondu malých projektů
Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu
Nisa a spolufinancovaný z ERDF (Evropského fondu pro regionální rozvoj).

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 všem

