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Občanské sdružení EkoCentrum Brno
vzniklo v atmosféře rodícího se občanského
sektoru s cílem podporovat nově vznikající
ekologické aktivity, poskytovat jim potřebné
informace, organizační i technické zázemí.
Stejně jako v předchozích letech byla naše
nabídka v roce 2001 postavena na několika
stěžejních projektech a řadě doplňkových či
příležitostných aktivit. Významnou pozornost
poutal náš projekt programů pro děti, zvláště
pak výukové pořady pro mateřské a základní
školy, jejichž tematickou nabídku jsme dále
rozšířili. Rok 2001 byl významný i pro další
rozvoj stěžejního projektu v oblasti
poskytování informací - knihovnu Ekotéka s
informačním centrem. Vedle tradičních témat
ekologie, ochrana přírody a zdravý životní
styl jsme rozšiřovali informační servis v
oblasti neziskového sektoru. To bylo možné
především díky dobré spolupráci s Asociací
organizací poskytujících podporu
neziskovému sektoru v regionech ČR při
Informačním centru neziskových organizací
v Praze.
Mgr. Zbyněk Zavadil
ředitel

Stěžejní
aktivity v roce
2001

Ekotéka - knihovna, videotéka a
čítárna ekologické literatury
EKOTÉKA je nejvýznamnějším informačním
projektem EkoCentra Brno. Nabízí půjčovní
službu knih, časopisů, videokazet a
kompaktních disků. Ekotéka byla po celý rok
2001 k dispozici našim návštěvníkům každý
všední den. Kromě půjčovní služby pro
registrované uživatele nabízela daleko širší
program - čítárnu, kopírování a možnost
práce na počítači, výstavy. V tematickém
zaměření jsme významně posílili literaturu o
neziskovém sektoru, ostatní témata (příroda,
ekologie, zdravý životní styl) jsme doplňovali
příležitostně podle finančních možností,
cílem bylo hlavně posílit nejžádanější témata
a doplnit některé ediční řady. Ekotéka
obsahuje 2 500 knih, 200 videokazet,
časopisy a zpravodaje od nás i ze zahraničí.
V roce 2001 jsme zahájili anketu o to, kdo se
stane 1 000. registrovaným členem Ekotéky.
Na konci roku měla knihovna 962
registrovaných čtenářů.

Informační servis
Pro návštěvníky centra i pro telefonické a
písemné dotazy je EkoCentrum vybaveno
nejrůznějšími adresáři, kontakty na
odpovědné instituce i jednotlivé odborníky z
oblastí ochrany přírody, nakládání s odpady,
přehled neziskových organizací atd.
Tento bezplatný servis usnadňuje občanům
rozhodování např. v případě ohrožení
životního prostředí, pomáhá jim orientovat
se ve spleti odpovědných institucí a účinně
řešit konkrétní problémy.
V uplynulém období jsme pokračovali ve
výměně informací s magistrátem a
brněnskými neziskovými organizacemi.
Rozvíjeli jsme spolupráci s Informačním
centrem neziskových organizací v Praze.
Jako součást informačního servisu byla
návštěvníkům zdarma k dispozici řada
aktuálních materiálů.

Programy pro děti
Nejživější rozvoj zaznamenaly výukové
pořady pro mateřské a základní školy.
Úspěšné pořady Strom a Malované kachle
jsme doplnili o další novinky - pořad Dobrý
hospodář a Stromy ve městě. Vzhledem k
zájmu pedagogů se uskutečnil pracovní

seminář k těmto tématům.
V pravidelné činnosti pokračoval výtvarně
ekologický kroužek.
V roce 2001 jsme rozšířili nabídku akcí, které
každoročně realizujeme v jednotlivých
ročních obdobích tak, aby oslovily co nejširší
dětské publikum a seznámily děti vhodnou
formou přiměřenou jejich věku s přírodou ve
městě, zásadami domácí ekologie a dalšími
tématy.
Mezi ty nejvýznamnější patřily:
 Tradiční Kytička v parku
Zábavné odpoledne u příležitosti Dne
Země. Již pátý ročník se konal za
účasti téměř 150 dětí a rodičů.
 Druhý ročník Výtvarné soutěže ke
Dni bez aut
spojené s výstavou vítězných prací v
prostorách EkoCentra Brno.
 Podzimní dny pro zdraví Ekohrátky na Stezce zdraví
Akce v rámci celobrněnských Dnů
pro zdraví.
 Běh kolem Zamilovaného hájku
Vytrvalecký běh a sportovní
odpoledne netradičních her a
soutěží. Akci jsme tradičně
uskutečnili ve spolupráci s
brontosauřím dětským oddílem Vlčí
stopa jako spolupořadatelé a
současně jsme zajistili její propagaci.

Knihkupectví a distribuce
Pokračovali jsme v prodeji ekologické
literatury ve vlastním knihkupectví v
prostorách EkoCentra, nadále jsme
zajišťovali distribuci do dalších knihkupectví
a zásilkovou službu po celé republice. Dále
jsme rozšířili stálou nabídku titulů. Tematicky
jsme nabídku dále rozšiřovali o regionální
tituly témata z oblasti neziskového sektoru.
Nabídka titulů byla umístěna na našich
webových stránkách, v průběhu roku jsme
navázali spolupráci s MŽP ČR na distribuci
jím vydaných titulů.

Vydavatelství a grafické studio
V roce 2001 jsme vydali nového průvodce k
naší Stezce zdraví a několik dalších titulů ve
spolupráci s jinými subjekty. Podíleli jsme se
například na vydání skládačky Ročenka
životního prostředí v Brně a řady
informačních materiálů pro občany, ke Dni
Země atd.

Grafické studio zajišťovalo po celý rok
realizaci veškerých tiskovin vydávaných
EkoCentrem (knihy, brožury, informační
letáky a skládačky). Zbývající kapacitu jsme
jako v předchozích letech nabízeli jako
službu pro občany, různé instituce a firmy.
Grafické studio jako jeden ze zdrojů našich
finanční prostředků tak přispívalo k možnosti
částečného samofinancování organizace.

Stezka zdraví
Stezka zdraví byla otevřena v říjnu 1997.
Jde o zhruba desetikilometrový úsek s pěti
zastaveními v údolí toku Ponávky mezi
Řečkovicemi a Lelekovicemi s cílem
motivovat občany ke zdravému pobytu v
kvalitní přírodní lokalitě. Vedle funkce
naučné je akcentována funkce relaxační.
Ve spolupráci s brontosauřím dětským
oddílem Vlčí stopa probíhala namátková
strážní služba i průběžná údržba a drobné
opravy. Projekt se dále rozvíjel ve spolupráci
s místním občanským sdružením RE a
Kanceláří Brno - Zdravé město. Vedle
uskutečnění různých akcí (programy pro
děti, koncert, výstava) se podařilo vydat a
distribuovat novou informační skládačku o
Stezce zdraví, která představuje projekt ve
zcela aktuální podobě včetně krásných
fotografií.

Členství ve
sdruženích
a další aktivity

AMAVET, asociace pro mládež, vědu a
techniku
Asociace organizací poskytujících podporu
neziskovému sektoru v regionech ČR
Brněnské kolo - krajské sdružení organizací
dětí a mládeže
V roce 2001 jsme ukončili naše členství v
mezinárodní společnosti IGU.

Valná hromada

Valná hromada se uskutečnila 6.3. 2002 v
prostorách EkoCentra Brno na Ponávce 2 v
Brně s tímto programem:
Program valné hromady:
1. Úvod
2. Zpráva o hospodaření
3. Hodnocení uplynulého roku
4. Návrh opatření pro zabezpečení další
existence neziskových aktivit
5. Volba předsedy občanského
sdružení
Rok 2001 byl pro EkoCentrum Brno rokem,
kdy z důvodu dalšího krácení státních dotací
a menších objemů prostředků získaných z
grantových zdrojů bylo nutné zahájit
program úsporných opatření. Přes
významnou úsporu na nájmu a energiích,
kterou přineslo přesídlení do nových prostor
na Ponávce již v roce 2000, bylo nutno
přijmout další opatření, v první fázi s cílem
zajistit nabídku aktivit v plném rozsahu a
každodenní provoz centra. Nebyl již přijat
pracovník na civilní službu, na jehož
působení se nepodařilo přes opakované
žádosti získat finanční prostředky. Jeho
pracovní náplň byla rozdělena mezi stávající
zaměstnance, některé dílčí činnosti
zajišťovali externisté a dobrovolníci. Byly
zastaveny veškeré investice do technického
vybavení s výjimkou nezbytných oprav
zařízení nutných pro chod organizace. U
všech aktivit byl maximálně posílen prvek
částečného samofinancování, což bylo v
souladu s všeobecným trendem
podporovaným většinou našich
poskytovatelů grantů.
Díky tomuto souboru opatření se podařilo i
za velmi omezených finančních prostředků
zajistit činnost po celý rok tak, že služby
veřejnosti nebyly nijak významně omezeny.
V průběhu roku jsme sice byli nuceni omezit
otvírací dobu knihovny,ale toto omezení
jsme úspěšně kompenzovali částečným
prodloužením otevírací doby do odpoledních
hodin, dalším tematickým rozšířením
nabídky knihovny a informačního centra o
oblast neziskového sektoru a v neposlední
řadě příležitostnými akcemi pro návštěvníky
(Vánoční slosování čtenářských průkazů,
Den otevřených dveří aj.).
Značný zájem nadále poutaly dopolední

výukové pořady pro školy a další akce pro
děti, což nám umožnilo opět rozšířit jejich
počet.
Velký zájem mezi pedagogy doprovázejícími
děti byl o další informace - bezplatné
tiskoviny, nákup knižních novinek a knihovnu
Ekotéka. Díky podpoře Know How Fundu
jsme mohli po více než roce opět přistoupit k
systematickému doplnění knihovny o další
svazky významných edic a vybrané odborné
i popularizační tituly. Významným přínosem
pro rozvoj knihovního fondu byla i
spolupráce s MŽP ČR, které nám zapůjčilo
nebo bezplatně poskytlo řadu nových titulů
ze své ediční činnosti.
Nepříznivý trend v omezování dotací od
státu a grantových zdrojů stále více
komplikuje naši snahu o dlouhodobou
stabilizaci a institucionální rozvoj sdružení.
Valná hromada proto schválila druhou fázi
úsporného a restrukturalizačního programu
sdružení s cílem zachovat jeho nabídku
veřejnosti v maximálním možném rozsahu a
udržitelné formě. V roce 2002 budou s tímto
cílem dokončeny zásadní kroky k
postupnému přechodu sdružení na čistě
grantový model jasně profilovaných a
časově vymezených projektů s využitím
dostupných prvků částečného
samofinancování.
Předsedou občanského sdružení
EkoCentrum Brno byl pro období do další
valné hromady zvolen dosavadní předseda
Zbyněk Zavadil.

Finanční zpráva za rok 2001
VÝDAJE
Rozpočtová položka
Spotřební materiál:
Nákup zboží (knihy na prodej)
Publikace do knihovny
DHIM:
Nájemné:
Parkovací místa:
Vodné, stočné:
Topení (plyn):
Elektřina:
Opravy a údržba:
Doprava hrom. dopravou, cest. příkazy:
Provoz vozidla:
Poštovné:
Telefon, internet:
Účetní práce:
Poplatky bance:
Pojištění majetku proti krádeži:
Členské příspěvky - Amavet:
Stravenky:
Pojištění zaměstnanců (prac.úraz)
Služby k zajištění příjmů:
Ostatní výdaje:
Honoráře
Mzdy včetně odvodů
Celkem výdaje:

Částka
39638,7
6232,7
19303
41467,8
121400
20000
0
3684
17922,4
4657,9
3678
51286
14481,8
66948,1
54000
6193,7
662
4210
24349
918
202136
150
29362
677352
1410033,1

PŘÍJMY
Rozpočtová položka
Prodej zboží
Výukové pořady
Úroky na účtech
Členské příspěvky - Ekotéka
Členské příspěvky - kluby
Členské příspěvky - zaměstnanci
Ostatní příjmy (prodej HIM)
Prodej komerčních služeb (sazba, tisk)
Příjmy z dotací a grantů - celkem
Celkem příjmy

Částka
28234
23265
7434,65
3960
6980
400
14117
581359,7
531590,28
1197341

Zdroje grantů a dotací
Poskytovatel
grantu/dotace
MŽP ČR
MŠMT ČR - Amavet
MMB OŽP
R.E.C.
Nadace Partnerství
Č-N fond budoucnosti
Know How Fund
MŠMT ČR - Amavet
MMB OŠ
MMB OŠ
MMB OŽP
SSEV Pavucina
CELKEM

Název grantu
Informační centrum
Hospodářsko - správní výdaje
Informační centrum
Informační centrum
Ekotéka
Doplatek na Euroeko 1/2000
Ekotéka
Akce pro děti
Akce pro děti
Pravidelná činnost klubů
Akce pro děti
Ekotéka, výtv soutěž Den bez aut, výuk. pořady

Částka
100000
105000
49000
39362,28
35000
50000
70000
10000
4000
10000
15000
44228
531590,28

Poděkování

Děkujeme všem nadacím, ministerstvům a
dalším státním institucím i jednotlivým
sponzorům za podporu našich neziskových
aktivit.
Děkujeme členům našeho občanského
sdružení, externím spolupracovníkům a
kolegům z dalších občanských sdružení za
to, že svým dílem přispěli k realizaci našich
projektů.
Děkujeme zákazníkům našeho grafického
studia a knihkupectví za projevenou důvěru
a zájem o naše služby.

