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Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
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Představení organizace
STŘedisko Ekologické Výchovy LIbereckého Kraje (zkráceně
STŘEVLIK) je příspěvkovou organizací, zřizovanou Libereckým
krajem, která zahájila svoji činnost 1.1. 2006.
Naším hlavním posláním je praktická ekologická výchova. Jejím prostřednictvím se snažíme probouzet v lidech zájem o přírodu a vše živé kolem nás a rozvíjet výchovu k odpovědnému
chování jednotlivců vůči životnímu prostředí.
Většina aktivit, kterými se zabýváme, je určena žákům
a pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol na území Libereckého kraje. Konkrétně se jedná především o denní a pobytové ekologicko-výchovné programy.

Zaměstnanci:
Ředitel: Bc. Radek Hromádka
Zástupce ředitele: Ing. Klára Hrubá
Ekonom: Dagmar Navrátilová
Lektoři ekologicko-výchovných programů:
Ing. Tereza Bezděková, Mgr. Lenka Čápová, Ing. Hana Stoklasová
Asistent programů: Eduard Bílkovský
Pracovníci farmy:
Jana Drábková, Petra Kvapilová
Pracovníci údržby:
Milan Kraus, Radek Nýdrle, Eva Ryšavá

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 RADNÍHO LIBERECKÉHO KRAJE
Vážení přátelé,
již řadu let prosazuje Liberecký
kraj systematický rozvoj v oblasti
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO). Zřízení Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, bylo jedním z kroků
na cestě směřující k fungujícímu
systému environmentální výchovy v Libereckém kraji. Zvyšování environmentálního vědomí
obyvatel Libereckého kraje vede
prostřednictvím systému EVVO
k zodpovědnému rozhodování
a jednání ve prospěch životního
prostředí.
Do rukou se vám dostává výroční zpráva za první rok činnosti
této nově zřízené příspěvkové organizace. Liberecký kraj, coby
zřizovatel, dal prostor pro vznik stabilních podmínek fungování
organizace zastřešující ekovýchovné služby pro školy Libereckého kraje. Z kladného ohlasu ze strany škol je vidět, že se
tento typ služeb těší značnému zájmu.
V roce 2006 započala také další etapa výstavby areálu Ekocentra
Oldřichov v Hájích, na jejímž financování se Liberecký kraj
významně podílí. Rozšíření prostor Ekocentra zajistí především
lepší zázemí pro pobytové programy, které jsou hlavní prioritou
Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje.
Věřím, že zájem o ekovýchovné služby střediska poroste
i v budoucnu a tato organizace se bude dále nadějně rozvíjet.

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

SLOVO ŘEDITELE
Vážení přátelé ekologické výchovy,
předkládáme Vám první výroční
zprávu
Střediska
ekologické
výchovy
Libereckého
kraje,
příspěvkové organizace, známé
také
pod
svým
zkráceným
názvem STŘEVLIK. První rok pod
hlavičkou příspěvkové organizace
Libereckého kraje byl pro nás
velkou
neznámou,
zejména
v budování komunikačních mostů
mezi námi a naším zřizovatelem,
protože většina z pracovníků
měla zkušenosti s prací v jiných
než příspěvkových organizacích.
V oblasti náplně STŘEVLIKu už to
pro nás zas až tak nové nebylo.
Ekologickou výchovou dětí, mládeže a veřejnosti se většina
z nás zabývala už v předešlých letech, takže jsme mohli navázat
na naše dosavadní zkušenosti, ale i materiální zázemí, které pro
nás vybudoval Suchopýr o.p.s. společně s Libereckým krajem.
STŘEVLIK se v roce 2006 zaměřil především na vytváření
pobytových ekologických výukových programů, což považujeme
za nejdůležitější a nosnou aktivitu organizace. K dalším
aktivitám potom patřily jednodenní programy. Dále jsme se
podíleli na organizaci „ekodnů” po celém území Libereckého
kraje. Všech realizovaných aktivit se zúčastnilo více než 11 500
účastníků.
Rok 2006 byl také počátkem velkých stavebních prací, kdy
byla zahájena stavba ubytovacího objektu, který bude sloužit
STŘEVLIKu pro pětidenní ekologické pobytové programy
s kapacitou 56 lůžek, což pro nás v praxi znamená dvě školní
třídy. K dalším stavbám potom patří dostavba hospodářské
části s rozšířením výukové farmy, kde chceme rozšířit stávající
chov koní, ovcí a koz o krávu a výhledově i o drůbež. V areálu
budou také vybudovány dosud chybějící komunikace a čistírna
odpadních vod. Projekt je financován z prostředků Státního
fondu životního prostředí a Libereckého kraje.
Na setkání při ekologických výukových programech se těší za
pracovníky STŘEVLIKu

ředitel

Ekologicko-výchovné programy
V roce 2006 jsme nabízeli mateřským, základním a středním
školám celkem 78 ekologicko-výchovných programů. V průběhu
roku 2006 jsme zaznamenali velký nárůst počtu uskutečněných
ekologicko-výchovných programů, který svědčí o rostoucím
zájmu o ekologickou výchovu.
Počet účastníků EV programů v roce 2006
Mateřská škola

850

Základní škola

2768

Střední škola
Celkem

597
4215

Při ekologicko-výchovných programech se účastníci pomocí
vlastních prožitků a zkušeností učili poznávat okolní svět, jak
přímým pozorováním přírody, tak objevováním důležitých
souvislostí. Významnou součástí programů byla výchova
k šetrnému způsobu života (třídění odpadu, úsporné zacházení
s vodou a energií apod.). Aktivity byly vždy voleny s ohledem
na schopnosti a věk účastníků.
Místem realizace programů byl areál Ekocentra Oldřichov
v Hájích, jeho okolí a Jizerské hory.

Pobytové programy
Pobytové programy byly realizovány formou pětidenních pobytů v Ekocentru Oldřichov v Hájích se zaměřením na ekologickou
výchovu.
Velkou předností pobytových programů byl významně větší
výchovný dopad na účastníky ve srovnání s programy denními. Kromě prohloubení znalostí o životním prostředí a hledání vztahu k přírodě bylo velmi cenným přínosem pobytových
programů také stmelení třídního kolektivu, lepší poznání sebe
i ostatních.

Pobytové programy v roce 2006
Počet pobytových programů
Počet účastníků

17
335

Akce pro veřejnost
Tyto akce byly určeny široké veřejnosti, zejména rodičům
s dětmi. Na přípravě těchto akcí spolupracoval STŘEVLIK
s dalšími organizacemi. V areálu Ekocentra Oldřichov v Hájích
se v roce 2006 uskutečnily 4 akce pro veřejnost.
Akce pro veřejnost 2006 - Ekocentrum Oldřichov v Hájích
Název akce

datum

počet účastníků

Den Země

22.4.2006

1000

Den zvířat

30.9.2006

400

21.10.2006

300

9. a 10.12.2006

400

Den stromů
Vánoce na statku

Akce pro veřejnost 2006 - na dalších místech Libereckého kraje
Název akce

datum

místo
konání

Den Země

21.4.2006

Jablonec
nad Nisou

700

Turnov

200

Hrádek nad
Nisou

240

Den pro přírodu
Českého ráje

5.7.2006 Sedmihorky

400

5. krajské dožínkové
slavnosti

9.9.2006

Vítání ptačího zpěvu
Hrajeme si s přírodou

Den zvířat

6.5.2006
13.5.2006

4.10.2006

Tanvald
Česká Lípa

počet
účastníků

3000
400

Další činnost

●

Farma hospodářských zvířat

●

Přeshraniční spolupráce – „Ekologická výchova v českopolském pohraničí” (Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů

(huculští koně, ovce, kozy, prase)

Interreg IIIA prostřednictvím Euroregionu Nisa a spoluﬁnancován z ERDF ).

●
●
●
●

Školní ekologické projekty BÁDÁNÍ SE STŘEVLIKEM
Spolupráce s dětskými domovy
Metodická pomoc pro pedagogy v rámci ekologické výchovy
Knihovna

Dostavba areálu
V roce 2006 byla zahájena III. fáze výstavby areálu Ekocentra
Oldřichov v Hájích. Nová budova – Sluneční dům – bude sloužit
především jako kvalitní stravovací a ubytovací zařízení a rozšíření zázemí pro ekologickou výchovu.

Hospodaření
V roce 2006 organizace
zaměstnávala 12 pracovníků na hlavní pracovní poměr,
zajišťujících hlavní činnost
organizace. Dále byly zaměstnáni krátkodobě 2 pracovníci
na dohodu o provedení práce
na zajištění prací za chybějící
pracovníky, tzn. do doby než
se nám podařilo tato pracovní
místa obsadit na základě řádné pracovní smlouvy. Jednalo
se o pracovníky farmy.
Odměňování pracovníků bylo
prováděno v souladu s platnými mzdovými předpisy.
Výnosy
Položka

Výnosy
v tis.

Náklady
Položka
Hlavní činnost

4537

Příjmy z vlastní činnosti
- pobyty

334

Příjmy z vlastní činnosti
- EV programy

76

Příjmy z vlastní činnosti
- ostatní

340

Dotace - Úřad práce

146

Provozní dotace Liberecký kraj
Dotace - Ekofond
statutárního města Liberec
Čerpání půjčky Liberecký kraj
Příjmy ostatní
Úroky
Příjmy doplňková
činnost
Celkem

3204
30
390
16
1
36
4573

4484

PHM (traktor, osobní
automobil)

158

Materiál pro ekologickou
výchovu

169

Potraviny - pobyty

53

Ostatní spotřební
materiál

228

Elektrická energie

237

Oprava a údržba
majetku

429

Poštovné, telefony,
internet

104

Paušál kopírka
Příjmy hlavní činnost

Náklady
v tis.

30

Tisk, grafika

126

Ostatní služby

216

Mzdové náklady vč.
odvodů

2638

FKSP

39

Ostatní náklady

57

Doplňková činnost

22

Potraviny
Elektrická energie

4
12

Služby

2

Mzdové náklady vč.
odvodů

4

Celkem

4506

V roce 2006 naši činnost významně podpořili:
Liberecký kraj je zřizovatelem
Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace.

V roce 2006 byl podpořen projekt „Ekologická výchova v Česko-polském pohraničí” z Fondu
malých projektů Interreg IIIA
prostřednictvím Euroregionu Nisa
a spolufinancován 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.

Děkujeme

všem

