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Občanské sdružení EkoCentrum Brno
vzniklo koncem roku 1989 v atmosféře rodící
se občanské společnosti. V krátké době se
stalo významným střediskem poskytujícím
zázemí pro činnost nově vznikajících
ekologických iniciativ. Tvůrcem a
nezastupitelnou vůdčí osobností tehdejšího
EkoCentra byl předčasně zesnulý architekt
Jiří Bělohoubek.
V průběhu let se EkoCentrum Brno postupně
orientovalo na realizaci vlastních projektů,
zaměřených na ekologickou výchovu,
poskytování informací o ekologii a zdravém
životním stylu, vydavatelské aktivity a
v posledních letech také na podporu činnosti
neziskových organizací.
V roce 2003 byla nabídka EkoCentra Brno
postavena především na stěžejních
projektech, které rozvíjíme dlouhodobě a
věnujeme maximální pozornost jejich
personálnímu i technickému zabezpečení
tak, aby sloužily v rostoucí kvalitě veřejnosti.
To je jednak projekt stálého informačního
centra s knihovnou, dále rozsáhlý projekt
programů pro děti a také Stezka zdraví,
zaměřená na podporu zdravého životního
stylu a nekomerčního rozvoje lokality, ve
které je realizována. Naší stěžejní aktivitou
v oblasti vydavatelství a distribuce byla i
v roce 2003 účast na ojedinělém
vydavatelském projektu Edice Chráněná
území ČR. Rostoucí zájem o informace a
služby pro neziskové organizace jsme
zajišťovali po celý rok jako členové Asociace
poradenských informačních středisek APIS,
jejíž činnosti jsme se aktivně účastnili.
Hlavním motivem roku 2003 byla naše
cílevědomá snaha poskytnout rostoucímu
počtu zájemců o naši nabídku kvalitní
informační servis a další služby. Podle všeho
se nám dařilo budovat EkoCentrum
otevřené, užitečné a přitažlivé nejen pro
jednorázové návštěvníky, ale i pro přibývající
dlouhodobé partnery a rozrůstající se tým
našich externích spolupracovníků – studentů
a dalších mladých lidí, kteří vnesli do
realizovaných projektů originální nápady a
novou energii.
Mgr. Zbyněk Zavadil
ředitel

Stěžejní
aktivity v roce
2003

Ekotéka – klub příznivců ekologické literatury
Jádrem projektu je specializovaná knihovna
s čítárnou, zaměřená na témata z přírody,
ekologické výchovy, zdravého životního stylu
a neziskového sektoru. Knihovna byla kromě
prázdnin a svátků otevřena po celý rok
každý všední den. Stále větší počet
návštěvníků využíval možnosti
samostatného vyhledávání titulů
v knihovnickém programu a internetové
verze knihovny na www.ecb.cz. V roce 2003
jsme uskutečnili tradiční den otevřených
dveří, doplnili fond knihovny o nově vydané
publikace, které se nám dařilo získávat jako
dary od jednotlivců i organizací, výměnou za
námi vydané publikace a v rámci omezených
finančních možností také nákupem
některých vybraných titulů, především
s cílem doplnit vícesvazkové edice.
Knihovnu i videotéku jsme rozšířili o řadu
titulů také díky spolupráci s MŽP ČR. Na
sklonku roku bylo v Ekotéce zaregistrováno
1 092 uživatelů. Těšil nás rostoucí zájem
pedagogů, kteří se potýkají s nedostatkem
informací o neziskovém sektoru a vhodných
námětů pro ekologickou výchovu.

Informační servis
Po celý rok byl návštěvníkům našeho centra
v Brně, ale stále častěji také
mimobrněnským zájemcům z celého
Jihomoravského kraje i jiných míst
k dispozici náš informační a poradenský
servis zaměřený na ekologické informace a
činnost neziskových organizací. Růst
rozsahu i kvality našich služeb v této oblasti
byl možný díky dobrému personálnímu
zabezpečení projektu a naší spolupráci se
specializovanými organizacemi – v oblasti
NNO se sdružením APIS, v oblasti
ekologických informací se sdružením

Pavučina v rámci programu SSEV a řadou
odborných pracovišť. Velký užitek našim
klientům přinesla i spolupráce EkoCentra
Brno na celostátním portálu o neziskovém
sektoru www.neziskovky.cz. Sem jsme
umisťovali informace o aktivitách
jihomoravských NNO, doplňovali adresář
neziskových organizací. Velký zájem
vyvolaly naše e-mailové rozesílky, které na
základě objednávky (tu bylo možno
uskutečnit i prostřednictvím našeho webu)
přinášely objednatelům nejaktuálnější
informace o akcích NNO, grantových
uzávěrkách, seminářích, konkursech atd.
Jako součást informačního servisu byla
návštěvníkům zdarma k dispozici řada
aktuálních materiálů v tištěné podobě.

Programy pro děti
V projektu programů pro děti se zaměřujeme
na přímou práci s dětmi a mládeží,
především v oblasti ekologické výchovy.
Jádrem projektu jsou výukové programy pro
školy a cyklus akcí pro neorganizované děti.
Projekt probíhal celý rok pod vedením
zkušené lektorky a ze stěžejních projektů
sdružení zaznamenal největší nárůst nových
externích spolupracovníků. V průběhu roku
jsme rozšířili nabídku výukových programů
až na devět programů zaměřených k jednotlivým tématům (voda, elektřina, život
zvířat, příroda ve městě atd.). Uskutečnili
jsme tradiční velké akce (Kytička v parku,
Kolečka na stezce zdraví, Ekohrátky) pro
stovky účastníků, ale i řadu menších akcí
v prostorách centra i na různých místech ve
městě.
Ve spolupráci s oddílem Vlčí stopa se
uskutečnil další ročník vytrvaleckého Běhu
kolem Zamilovaného Hájku v Řečkovicích
s odpolednem netradičních sportů a her.
Velký zájem vyvolal už čtvrtý ročník výtvarné
soutěže ke Dni bez aut. Kromě samotné
výtvarné soutěže se uskutečnila tisková
konference a výstava nejhezčích dětských
prací. Soutěže se účastnili jednotlivci i
dětské kolektivy z různých míst republiky.

Vydavatelství
Hlavní vydavatelskou aktivitou byla naše
účast na
víceletém
projektu Edice
Chráněná území
ČR, pro který
jsme získali
podporu
Státního fondu
životního
prostředí.
EkoCentrum Brno se projektu účastní spolu
s AOPK ČR jako spoluvydavatel a distributor
edice. Vydané tituly byly k dispozici zájemců
v našem knihkupectví, vzdálenější zájemci
využívali internetovou podobu knihkupectví
na www.ecb.cz.
Jako každoročně jsme se podíleli na vydání
informačních materiálů z oblasti životního
prostředí, spolu s OŽP MMB jsme připravili a
distribuovali například programovou nabídku
Dne Země v Brně.

Knihkupectví a distribuce
V průběhu roku zahrnovala nabídka našeho
knihkupectví kolem stovky nekomerčně
orientovaných titulů, především z oblasti
ekologie,
ochrany přírody a
publikací o
neziskovém
sektoru. Vedle
knihkupectví
v prostorách
našeho centra
jsme průběžně
aktualizovali
nabídku na
www.ecb.cz, kde je k dispozici zásilková
služba. I v roce 2003 jsme působili jako
jedno z center, distribuujících tituly MŽP ČR.

Grafické studio, agenturní servis
Grafické studio zajišťovalo po celý rok
realizaci veškerých tiskovin, vydávaných
EkoCentrem pro vlastní prezentaci i pro
potřebu dalších subjektů. Potvrdil se trend
z předchozího roku – rostoucí zájem o
zajištění komplexních služeb – od
zpracování tiskovin a jejich distribuce, přes
tvorbu a aktualizaci webových stránek až po
prezentační akce, komunikaci s veřejností,
médii atd. Naše studio zrealizovalo pro své

klienty v průběhu roku informační kampaně,
tematicky zaměřené akce a soutěže.
Hlavním přínosem grafického studia a s ním
spojeného servisu bylo stejně jako
v předchozích letech zajištění vlastních
prezentačních a vydavatelských aktivit a
možnost částečného samofinancování
našich programů.

Stezka zdraví Brno-Lelekovice
Projekt realizujeme od roku 1997 v rámci
projektu Brno-Zdravé město.
Rok 2003 byl pro rozvoj projektu velmi
významný, protože se ho podařilo po mnoha
letech úsilí zabezpečit koordinátorkou, která
se podílela na dokončení formulace
strategických záměrů projektu, oživení
spolupráce rostoucího počtu
zainteresovaných subjektů a koordinaci
jejich aktivit. Vedle Kanceláře Brno-Zdravé
město se do společného úsilí o ochranu a
nekomerční rozvoj této výjimečné lokality
zapojili především tito partneři: Městská část
Řečkovice-Mokrá Hora, brontosauří dětský
oddíl Vlčí stopa, umělecké sdružení RE a
obyvatelé Vránova mlýna. Přínosem pro
projekt byla také spolupráce s programem
Zelené stezky Greenways. Na stezce jsme
uskutečnili několik akcí pro veřejnost,
proběhla jednání o možnostech rozvoje
projektu, jednotlivá zastavení jsou postupně
vybavována lavičkami. V roce 2003 natočila
Česká televize o Stezce zdraví dokument,
jehož odvysílání přispělo k prezentaci
dobrého jména projektu.

Členství ve
sdruženích
a další aktivity

AMAVET, asociace pro mládež, vědu a
techniku
Asociace poradenských informačních
středisek APIS
Zástupce EkoCentra Brno byl v roce
2003 členem Poradního sboru Rady
města Brna pro environmentální osvětu,
výchovu a vzdělávání
V průběhu roku 2003 jsme se v pracovní
skupině účastnili tvorby Plánu zdraví a
kvality života podle mezinárodních
standardů (Projekt Zdravé město WHO a
Místní agenda 21/LEHAP)

Valná hromada

Valná hromada se uskutečnila 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. Stěžejní projekty EkoCentra Brno v roce
2004 a vize pro další období
5. 5. Volba předsedy občanského sdružení
1.
2.
3.
4.

Předsedou občanského sdružení
EkoCentrum Brno byl na období do další
valné hromady zvolen dosavadní předseda
Zbyněk Zavadil.

Finanční zpráva za rok 2003
VÝDAJE
1. Výdaje na projekt Chráněná území
Edice Chráněná území (výdaje uplatněné u SFŽP ČR)
Edice Chráněná území (výdaje nedotované)
Celkem výdaje na projekt Edice Chráněná území

5 739 658
1 087 198
6 826 856

2. Výdaje ostatní
Drobný majetek (sejf, klávesnice)
Spotřební materiál - pro provoz
Nákup zboží (publikace určené k prodeji)
Publikace do knihovny (knihy, časopisy, CD)
Materiál na zabazpečení akcí pro děti
Nájem
Vodné, stočné
Elektrická energie
Plyn
Telefon, internet
Opravy a údržba provozní
Jízdné (auta, prostředky hrom. dopravy)
Poštovné
Účetní a ekonomické práce
Mzdy
Pojistné zdravotní a sociální organizace
Zákonné pojištění zaměstnanců
Opravy a údržba Stezky zdraví
Vstupné
Fotodokumentace činnosti organizace
Počítačová síť, úpravy www.ecb.cz
Ostatní provozní náklady (čistírna)
Daň z příjmu
Poplatky bance
Daň z úroků
Kurzové ztráty
Silniční daň
Šeky
Odpisy dlouhodobého majetku
Členské příspěvky AMAVET
Členské příspěvky APIS
Služby k zajištění komerčních příjmů
Celkem výdaje ostatní

1 610
51 062
26 063
2 871
35 050
41 400
3 315
16 992
7 732
76 992
5 616
32 142
26 945
36 000
502 247
163 526
1 301
20 224
600
1 642
30 934
2 304
23 560
11 450
1 565
350
2 800
90
10 295
3 520
1 500
81 321
1 323 020

Výdaje celkem

8 149 875

PŘÍJMY
1. Příjem z dotací a grantů
Informační centrum neziskových organizací z prostředků Charles
Stewart Mott Foundation a NROS
Zpřístupnění informací o neziskovém sektoru v regionech
ČR prostřednictvím internetového portálu a Síťování
informačních center pro neziskové organizace v ČR
Nadace Veronica
Materiálové zajištění ekovýchovného výukového pořadu
Nadace Zdraví pro Moravu
Stezka zdraví - materiál na stavbu laviček
Jihomoravský kraj, odbor školství
Stálá nabídka programů pro děti a mládež EkoCentra Brno v roce
2003
MŠMT ČR
Hospodářskosprávní výdaje
Statutární město Brno, odbor životního prostředí
Zajištění stěžejních ekovýchovných aktivit v roce 2003
Statutární město Brno, odbor školství
Úhrada nákladů na programy pro děti a mládež v roce 2003
MŽP ČR
Ekovýchovné programy pro děti, pedagogy a rodiče v roce 2003
Open Society Fund Praha
Stezka zdraví jako příspěvek k rozvoji zdravé lokality Brno Lelekovice
MŽP ČR v rámci programu SSEV Pavučina a ČSOP
Osvěta o místních Agendách 21
MŽP ČR v rámci programu SSEV Pavučina a ČSOP
Ekologické výukové programy
MŽP ČR v rámci programu SSEV Pavučina a ČSOP
Ekologické poradenství a osvěta veřejnosti
Celkem příjmy z dotací a grantů

147 800

4 000
15 000
20 000

105 000
40 000
10 000
100 000
21 000

12 300
13 346
15 000
503 446

2. Příjem z dotace SFŽP na projekt „Chráněná území“

6 300 908

3. Ostatní příjmy
Prodej zboží, z toho:
- knihy z edice Chráněná území
- separáty z edice Chráněná území
- knihy ostatní
Změna stavu zásob - Edice Chráněná území
Výukové programy
Přefakturace nájmu a energií
Úroky na účtech
Členské příspěvky, z toho:
- Ekotéka
- kluby
- zaměstnanci a spolupracovníci
Poštovné a balné (dobírky)
Pronájem sálu
Prodej služeb (grafika, sazba, tisk, pořádání akcí)
Celkem ostatní příjmy

877 935
782 299
20 000
75 636
627 373
48 453
34 520
15 697
4 400
3 200
700
500
18 083
4 150
179 172
1 809 783

Celkem příjmy

8 614 137

Hospodářský výsledek 2002

464 262

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 dal-ších 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.

Realizaci našich projektů v roce 2003
finančně podpořili:
1. Informační centrum neziskových organizací
z prostředků Charles Stewart Mott
Foundation a NROS
2. Nadace Veronica
3. Nadace Zdraví pro Moravu
4. Jihomoravský kraj, odbor školství
5. MŠMT ČR
6. Statutární město Brno, odbor životního
prostředí
7. Statutární město Brno, odbor školství
8. MŽP ČR
9. Open Society Fund Praha
10. MŽP ČR v rámci programu SSEV Pavučina
a ČSOP

