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EkoCentrum Brno

Rok 2007 byl v životě EkoCentra Brno rokem
v mnoha ohledech přelomovým.
Úspěšně jsme zrealizovali většinu
připravených kroků, jejichž cílem byly
kvalitativní změny uvnitř sdružení, zejména
ve struktuře, řízení dlouhodobých aktivit
a týmové práci na tematických projektech.
Velmi důležitou změnou, dobře viditelnou
i pro uživatele našich služeb, bylo vytvoření
nové podoby vizuální prezentace EkoCentra
Brno. Nový modernější design přinesl
jednotnost, umožnil snadnější orientaci
v naší stále rozsáhlejší nabídce. Atraktivnější
a přehlednější vizuální podobu získaly nejen
tiskoviny a prezentační předměty, ale i naše
internetové stránky.
Oproti roku 2006 jsme byli úspěšnější
v oblasti získávání grantů a dotací pro
zabezpečení našich nekomerčních aktivit.
Donorům jsme předložili větší počet žádostí
a dařilo se nám i v průběhu roku reagovat na
nově vyhlašované programy.
Díky novým zdrojům financí pro naše aktivity
se nám lépe než v roce 2006 podařilo
zvládnout absenci podpory od některých
tradičních donorů (ani v roce 2007 jsme
neuspěli s žádostmi u MŽP nebo odboru
školství JM kraje). I podpora některých
dalších tradičních donorů už měla v podstatě
symbolický charakter.
EkoCentrum Brno v roce 2007 vyzařovalo
energii, chuť realizovat nové nápady a dále
zlepšovat služby klientům. Nebývalý zájem
o naši nabídku nás těší a zavazuje. V průběhu
roku 2007 se stále častěji objevovali zájemci,
kteří nás díky lepší propagaci teprve
„objevili“. Přibylo také příznivců, kteří k nám
chodí opakovaně, navštěvují různé naše
programy a stávají se pravidelnými uživateli
našich služeb. To je ocenění, které nás těší
nejvíc.
Mgr. Zbyněk Zavadil
ředitel

_______________________________

Stěžejní
aktivity v roce
2007

Informační
a ekoporadenský servis
Po celý rok byl návštěvníkům našeho centra
v Brně i rostoucímu počtu mimobrněnských
zájemců k dispozici informační a poradenský
servis zaměřený na informace a služby v
oblasti ekologie, ochrany přírody a zdravého
životního stylu.
V roce 2007 jsme působili jako jedno z center
sítě ekologických poraden STEP se statutem
čekatele.
Našim návštěvníkům i klientům ze
vzdálených míst byl po celý rok k dispozici
soubor služeb, zahrnující informační
a poradenský servis ve stálém centru v Brně
na ulici Ponávka 2 v blízkosti centra města,
dále aktuální e-mailové rozesílky E-servis,
které je možno zdarma objednat na našich
webových stránkách. Prostřednictvím stránek
www.ecb.cz lze také klást dotazy nebo se
inspirovat v rubrice Zajímavé a často kladené
dotazy. Po celý rok jsme průběžně naplňovali
rubriku krátkých zpráv na úvodní stránce
našeho webu. Návštěvnost našich stránek
v průběhu roku velmi výrazně vzrostla (v roce
2006 dosáhla 1 000 unikátních přístupů za
měsíc, v roce 2007 už byla rekordní
návštěvnost přes 2 500 unikátních přístupů
za měsíc).
Návštěvníkům centra byly po celý rok
k dispozici zdarma aktuální informační
materiály, členové knihovny si mohli vybrat
z mnohatisícového fondu titulů naší
knihovny. EkoCentrum Brno se těmito
službami již několik let řadí mezi významné
zdroje nezávislých informací a služeb
z oblasti ekologie, životního prostředí
a zdravého životního stylu v našem kraji.

Specializovaná veřejná
knihovna EKOTÉKA
Jádrem projektu Ekotéka je specializovaná
veřejná 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. V roce 2007 jsme připravili několik
tematických akcí pro veřejnost, zúčastnili
jsme se Měsíce internetu a v době konání
Dne otevřených dveří nabídli registraci
v knihovně novým čtenářům zdarma.
Aktualizovaný fond knihovny se všemi
možnostmi vyhledávání byl k dispozici
v internetové verzi na www.ecb.cz. Knihovnu
i videotéku jsme rozšířili o řadu titulů,
koncem roku jejich počet přesáhl 3 664. Na
sklonku roku bylo v Ekotéce zaregistrováno
1 259 uživatelů, v roce 2007 přibylo 40
nových stálých uživatelů. Členům Ekotéky
byly k dispozici dva počítače s bezplatným
přístupem na internet a řada aktuálních
informačních materiálů zdarma. Jako součást
systému veřejných knihoven Ministerstva
kultury poskytovala Ekotéka další, v malých
knihovnách ekologických organizací často
nedostupné služby, například meziknihovní
výpůjční službu.

Programy pro děti
V projektu se zaměřujeme na přímou práci
s dětmi a mládeží, především v oblasti
ekologické výchovy. Jádrem projektu v roce
2007 byly tradičně výukové programy pro
školy a tematické akce pro děti a rodiče.
Výukové programy
Na začátku školního roku jsme vydali
aktualizovanou a rozšířenou skládačku
s nabídkou našich výukových programů.
Kromě toho jsme vydali a distribuovali do
škol oblíbený plakát s nabídkou
environmentálních výukových programů
brněnských středisek ekologické výchovy.
V roce 2007 jsme nadále působili jako
členové sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina, což nám přineslo
především informační a metodickou
podporu, včetně možnosti setkávání s lektory
z jiných organizací a vzájemného
seznamování s realizovanými programy.
V roce 2007 navštívil naše výukové programy
rekordní počet účastníků - 2 309 dětí na 133
výukových programech.
Tematické akce
Jako každoročně jsme v průběhu roku
připravili tematické akce, určené především

dětem a mládeži, popřípadě rodinám
s dětmi. V průběhu roku jsme uskutečnili 14
akcí, některé z nich proběhly v rámci
celoměstských kampaní Brněnské dny pro
Zemi a Brněnské dny pro zdraví.Novinkou byl
happening ke Dni bez aut – pokus o
vytvoření největší (malované) dopravní zácpy
v Brně. Několik tematických akcí se
uskutečnilo v lokalitě Stezky zdraví, největší
z nich, akci Hrajeme si celá rodina na stezce
zdraví v říjnu 2007 navštívilo téměř 200 dětí
s rodiči. Akce byla zaměřena na podporu
zdravého a ekologicky šetrného životního
stylu. Ve skvělé atmosféře děti zhlédly
divadelní přestavení, soutěžily, rodičům byl
k dispozici infostánek s náměty pro zdravější
stravování, relaxaci v přírodním prostředí a
řadou dalších námětů.
Mimořádnou pozornost již tradičně vyvolala
soutěž o nejkrásnější vlastnoručně
vytvořenou knihu Moje Veličenstvo kniha o
nejoriginálnější vlastnoručně vyrobenou
knihu. Své práce do ní přihlásilo 25
individuálních autorů a 13 autorských
kolektivů

Vzdělávací program
Vzdělávací program pro dospělé se naplno
rozběhl od ledna 2007.
V průběhu roku jsme uskutečnili
14 vzdělávacích aktivit, převážně semináře,
dílny, přednášky a exkurze. Tematicky je
program zaměřen na osvětu v oblasti
ekologicky šetrného způsobu života, práci
s přírodními materiály a vzdělávání
pracovníků v oblasti ekologické výchovy
a v neziskovém sektoru. Velký zájem byl
například o aromaterapii, přednáškový cyklus
Bestiář, exkurzi na Stránskou skálu, semináře
o komunikaci s médii a integraci postižených
dětí.

Knihkupectví a distribuce
V průběhu roku zahrnovala nabídka našeho
knihkupectví přes stovku nekomerčně
orientovaných titulů, především z oblasti
ekologie, ochrany přírody a publikací
o neziskovém sektoru. Vedle knihkupectví
v prostorách našeho centra bylo všem
zájemcům k dispozici také internetové

knihkupectví na www.ecb.cz.
V roce 2007 jsme dále působili jako jedno
z center distribuujících tituly z produkce
MŽP. Nadále jsme se zaměřovali na
vyhledávání a distribuci titulů, které jsou jen
těžko dostupné v běžné distribuční síti. Mezi
nejžádanější tituly patřila stejně jako
v předchozích letech Edice Chráněná území
ČR.

Obchůdek
Po roce fungování získal náš Obchůdek
zaměřený na přírodní produkty, Fair Trade
a výrobky handicapovaných tvůrců velkou
oblibu. Průběžně jsme rozšiřovali sortiment
a zajistili, aby prodávající byl schopen ke
každému zboží poskytnout informace o jeho
původu a o tom, jak a komu zakoupením
výrobku pomůže.
Obchůdek má od svého startu také
internetovou podobu na našich stránkách,
díky čemuž je snadno dostupný i
mimobrněnským zájemcům a už v prvním
roce své existence se stal příspěvkem
k částečnému samofinancování našich
nekomerčních aktivit.

Grafické studio
a agenturní servis
Grafické studio zajišťovalo po celý rok
realizaci veškerých tiskovin, vydávaných
EkoCentrem pro vlastní prezentaci i pro
potřebu dalších subjektů. V roce 2007 vznikl
v našem studiu nový jednotný vizuální styl
EkoCentra Brno a v průběhu roku byl
aplikován na většinu prezentačních matriálů.
Pro své klienty jsme v průběhu roku
zrealizovali i rozsáhlejší informační kampaně,
tematicky zaměřené akce a soutěže.
Hlavním přínosem grafického studia a s ním
spojeného agenturního servisu bylo stejně
jako v předchozích letech zajištění vlastních
prezentačních a vydavatelských aktivit
a přínos pro částečné samofinancování
našich stěžejních programů.
V roce 2007 jsme podíleli na zpracování
Jihomoravských ekolistů, plakátu s nabídkou
ekologických výukových programů pro školy.

Stezka zdraví Brno-Lelekovice
Projekt realizujeme od roku 1997 v rámci
projektu Brno-Zdravé město.
Vedle Kanceláře Brno-Zdravé město se do
společného úsilí o ochranu a nekomerční
rozvoj této výjimečné lokality zapojili i další
partneři: Městská část Řečkovice-Mokrá Hora,
brontosauří dětský oddíl Vlčí stopa, obec
Lelekovice, umělecké sdružení RE a obyvatelé
Vránova mlýna.
Na stezce jsme uskutečnili tradiční tematické
akce pro veřejnost na podporu zdravého
životního stylu a relaxace v přírodním
prostředí - Vítání jara na Stezce zdraví,
Kolečka na Stezce zdraví, Hrajeme si celá
rodina. Na stezce jsme uskutečnili také
exkurze pro žáky a studenty.
Opakovaně jsme museli opravovat
informační tabule na zastaveních stezky,
poškozené vandaly. V rámci omezených
finančních možností jsme tyto opravy využili
k aktualizaci obsahu tabulí.

Členství ve
sdruženích
a další aktivity

_____________________________
- AMAVET, asociace pro mládež, vědu
a techniku
- Asociace poradenských informačních
středisek APIS
- Sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina – řádný člen
- Celostátní síť MŠ se zájmem o ekologickou
výchovu MRKVIČKA
- Sdružení ekologických poraden STEP –
člen/čekatel
- EkoCentrum Brno působilo v roce 2007
nadále jako součást JM koncepce EVVO
- Zástupce EkoCentra Brno byl v roce 2007
členem stálého Poradního sboru Rady města
Brna pro environmentální osvětu, výchovu
a vzdělávání

Valná hromada

_______________________________
Valná hromada se uskutečnila v prostorách
EkoCentra Brno na Ponávce 2 dne 26.3. 2007
s tímto programem:
1. Zpráva o činnosti EkoCentra Brno za rok 2007
2. Finanční zpráva za rok 2007
3. Program na rok 2008 a vize pro další období
4. Volba předsedy sdružení
Předsedou občanského sdružení
EkoCentrum Brno byl na období do další
valné hromady zvolen dosavadní předseda
Zbyněk Zavadil.

_______________________________

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 uživatelům našich služeb, zejména
zákazníkům našeho grafického studia,
knihkupectví a obchůdku, návštěvníkům
vzdělávacích akcí a členům knihovny za
projevenou důvěru a zájem.

_______________________________
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno
tel.: 545 246 403
e-mail: ecb@ecb.cz
www.ecb.cz
Brno 2008

Finanční zpráva za rok 2007
Výdaje

4 179 772

z toho

1. Výdaje na projekt Edice Chráněná území
z toho
Edice Chráněná území (výdaje uplatněné u SFŽP ČR)
Edice Chráněná území (přímé výdaje nedotované)

2. Výdaje ostatní
z toho
Drobný majetek
Software
Spotřební materiál
Nákup zboží (publikace určené k prodeji)
Nákup zboží (obchůdek)
Publikace do knihovny (knihy, časopisy, CD)
Služby k zajištění akcí a programů pro děti
Právní a konzultační služby
Tisk propagačních materiálů
Semináře, školení
Nájem, energie
Telefon, internet
Jízdné (auto, prostředky hrom. dopravy)
Poštovné
Účetní a ekonomické práce
Mzdy
Pojistné zdravotní a sociální organizace
Zákonné pojištění zaměstnanců
Opravy a údržba Stezky zdraví
Úpravy a aktualizace www.ecb.cz
Ostatní provozní náklady
Daně
Poplatky bance
Odpisy dlouhodobého majetku
Členské příspěvky
Služby k zajištění komerčních příjmů

Příjmy

2 206 816
2 025 312
181 504

1 972 957
13 761
2 845
110 634
17 467
50 240
3 719
40 462
16 785
123 000
8 654
203 513
55 264
20 434
16 513
42 300
709 779
240 145
1 784
16 677
57 322
3 286
2 400
11 621
58 255
4 160
141 940

4 189 542

z toho:

1. Příjem z dotací, grantů a darů

815 800

z toho:
Jihomoravský kraj, odbor životního prostředí
Ekologická osvěta pro Jihomoravský kraj v roce 2007
MŠMT ČR
Hospodářskosprávní výdaje

25 000
100 000

Statutární město Brno, odbor životního prostředí
Ekologické výukové programy v roce 2007

27 000

Statutární město Brno, odbor životního prostředí
Ekologická knihovna a informační centrum v roce 2007
Statutární město Brno, odbor školství
Tematické akce pro děti a mládež v roce 2007
Nadace Veronica

53 000
5 000
4 000

Tematická akce ke dni bez aut pro žáky základní školy
MK ČR

12 000

Moje Veličenstvo kniha
MČ Řečkovice

5 000

Stezka zdraví
MŠMT ČR
Rozšíření a inovace nabídky EkoCentra Brno pro školy v oblasti
EVVO

234 000

MŽP ČR v prostřednictvím programu SSEV Pavučina

18 446

Ekologické výukové programy
MŽP ČR v prostřednictvím programu SSEV Pavučina

378

Vzdělávací akce pro studenty
MŽP ČR v prostřednictvím programu SSEV Pavučina
Vzdělávání odborné veřejnosti v oblasti EVVO (semináře)
MŽP ČR v prostřednictvím programu SSEV Pavučina
Vzdělávání a osvěta veřejnosti v oblasti EVVO (akce)
MZ ČR
Kampaň Zdraví pro celou rodinu
LIPKA - ESF
Doplnění sítě environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty v JMK
Nadace Veronica
Podzimní příměstský tábor pro děti
Matra Fond
Změna vztahu obyvatel Brna k příměstské přírodě a krajině

3 065
11 911
54 000
105 000

2 000
156 000

2. Příjem z dotace SFŽP na projekt "Chráněná území"

2 025 312

3. Ostatní příjmy

1 348 430

z toho
Prodej zboží, z toho:
- knihy z edice Chráněná území
- knihy ostatní
- obchůdek
Změna stavu zásob
Výukové programy
Přefakturace nájmu a energií
Úroky na účtech

547 736
434 190
38 858
74 689
322 627
70 355
30 601
11 797

Členské příspěvky Ekotéka
Poštovné a balné (dobírky)
Prodej služeb (grafika, sazba, tisk, pořádání akcí)

Hospodářský výsledek (rozdíl příjmů a výdajů):

1 000
6 430
357 884

9 770

