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Obvykle se v úvodu výroční zprávy snažím
o nějaký ucelenější pohled na uplynulý rok.
Tentokrát to ale chtě nechtě musím udělat
jinak.
Vydrželi jsme dvacet let.
Díky těm, kteří s námi pracovali, díky těm,
kteří nás podporovali finančně i jakkoli jinak,
díky všem, kteří nám věřili.
Snažili jsme se nejen přežívat, ale i žít, tvořit
a inspirovat.
Bylo to náročných a dobrých dvacet let.
Ještě jednou díky.
Pokračujeme v krasojízdě - a těšíme se na
Vás.

Za realizační tým EkoCentra Brno

Zbyněk Zavadil
ředitel

_______________________________

Stěžejní
aktivity v roce
2010

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 zejména na žádaná témata
z oblasti ekologicky šetrného životního stylu
a ochrany přírody. V roce 2010 jsme se jako
řádní členové účastnili aktivně činnosti Sítě
ekologických poraden ČR – STEP.
Konkrétní ekoporadenské aktivity jsme
realizovali také v projektu Sítě
environmentálního poradenství
v Jihomoravském kraji.
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. Dotazy nám kladli
klienti také prostřednictvím stránek
www.ecb.cz.
V průběhu roku jsme zodpověděli přes 500
dotazů a uspořádali 30 vzdělávacích akcí. Po
celý rok jsme průběžně naplňovali rubriku
krátkých aktuálních zpráv na úvodní stránce
našeho webu. Naše internetové stránky
zaznamenaly v průběhu roku téměř 15 000
unikátních přístupů podle nezávislé statistiky.
Návštěvníkům centra byly po celý rok
k dispozici zdarma aktuální informační
materiály, členové knihovny si mohli vybrat
z mnohatisícového fondu titulů naší
knihovny a účastnit se čtenářských soutěží,
anket, dnů otevřených dveří. EkoCentrum
Brno se již několik let řadí mezi
nejvýznamnější zdroje nezávislých informací
a ekoporadenských služeb u nás.
V soutěži projektů ekoporaden o Nej
ekoporadenský projekt roku 2010 získala
naše Ekorozhledna 1. místo od
ekoporadenské veřejnosti a 3. místo od
odborné poroty.

Specializovaná veřejná
knihovna EKOTÉKA
Jádrem projektu Ekotéka je specializovaná
veřejná knihovna s čítárnou, zaměřená na
témata poznávání a ochrana přírody,
environmentální výchova, zdravý
a ekologicky šetrný životní styl. Knihovna
byla kromě prázdnin a svátků otevřena po
celý rok každý všední den. V roce 2010 jsme
připravili několik tematických akcí pro
veřejnost, zúčastnili jsme se Měsíce čtenářů
a uspořádali tradiční den otevřených dveří.
Aktualizovaný fond knihovny se všemi
možnostmi vyhledávání byl k dispozici
na www.ecb.cz. Knihovnu i videotéku jsme
rozšířili o řadu titulů zaměřených na
ekologicky šetrné chování, koncem roku
jejich počet dosáhl 4 305, v průběhu roku
tedy přibylo téměř 100 nových aktuálních
titulů. Na sklonku roku bylo v Ekotéce
zaregistrováno 1 340 uživatelů. Prostředí
knihovny jsme zpříjemnili pro návštěvníky
novými křesílky a stolky k počítačům.

Programy pro děti
V projektu se zaměřujeme na přímou práci
s dětmi a mládeží, především v oblasti
environmentální výchovy. Jádrem projektu
v roce 2010 byly tradičně výukové programy
pro školy a tematické akce pro děti a rodiče.
Výukové programy
V roce 2010 jsme rozšířili nabídku terénních
a výjezdních programů. Na jaře a na podzim
probíhala výuka v našem terénním středisku
Babice, které rozšířilo svou nabídku o dva
nové tematické programy Kudy chodí potok
a Mysli svými smysly.
Aktualizovaná nabídka s možností výběru
podle několika kritérií byla k dispozici na
našich webových stránkách, kromě toho
jsme ji distribuovali do škol také v tištěné
podobě ve formě malé praktické brožurky.
Dále jsme vydali a distribuovali do škol
oblíbený plakát s nabídkou
environmentálních výukových programů
brněnských středisek ekologické výchovy.

V roce 2010 jsme nadále působili jako
členové sdružení středisek ekologické
výchovy Pavučina, což nám přineslo
cennou informační a metodickou podporu,
včetně možnosti setkávání s lektory z jiných
organizací a vzájemného seznamování
s realizovanými programy.
V roce 2010 navštívil naše výukové programy
historicky rekordní počet 2 763 účastníků, což
je o téměř 1 300 dětí ze škol v Brně a okolí
více, než v předchozím roce.
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 11 větších tematických akcí,
některé z nich proběhly v rámci celoměstských
kampaní Brněnské dny pro Zemi a Brněnské dny
pro zdraví.
Rekordní počet soutěžních prací zaznamenal
6. ročník naší soutěže o nejkrásnější vlastnoručně
vytvořenou knihu Moje Veličenstvo kniha. Sešlo
se 81 knih, a to 61 od individuálních autorů a 20
od autorských kolektivů.
Vítězné práce byly následně vystaveny
v Knihovně Jiřího Mahena.

Vzdělávání a osvěta dospělých EKOROZHLEDNA
Po celý rok 2010 probíhal druhým rokem
tento náš největší tematický projekt
zaměřený na vzdělávání a osvětu dospělých.
Projekt si kladl za cíl poskytnout svým
účastníkům základní orientaci a inspiraci
v tématech ekologicky šetrného chování.
V rámci tohoto projektu proběhlo 32 akcí
(z toho 14 v roce 2010), které patřily do
tematických bloků Co si dáme na talíř, Jak se
žije bez chemie, Pro nejmenší to nejlepší,
Šetrné nákupy, Šetrné vánoce a Jak vyzrát na
odpady a energie. Projekt navštívilo za dobu
jeho realizace více než 400 přímých aktivních
účastníků, další stovky zájemců získaly každý
měsíc užitečné informace z internetové
podoby projektu a z vydaných brožurek.

Knihkupectví a distribuce
V průběhu roku zahrnovala nabídka našeho
knihkupectví přes stovku nekomerčně
orientovaných titulů. V roce 2010 jsme
rozšiřovali nabídku knihkupectví také o tituly
tematicky navazující na vzdělávací projekt
Ekorozhledna. Vedle knihkupectví
v prostorách našeho centra bylo všem
zájemcům k dispozici také internetové
knihkupectví na www.ecb.cz, knihy jsme
v podobě mobilního knihkupectví nabídli
také na několika velkých setkáních
ekopedagogů a dalších akcích.
V roce 2010 probíhala distribuce posledních
svazků dokončené Edice Chráněná území ČR.

Obchůdek
Obchůdek se zaměřením na přírodní
produkty, Fair Trade
a výrobky handicapovaných tvůrců se nadále
těšil oblibě návštěvníků centra. Naši
ekoporadci poskytovali ke zboží informace
o původu zboží a o tom, jak a komu
zakoupením výrobku pomůžeme. Ke svému
nákupu dostávali zájemci zdarma aktuální
informační materiály. Díky internetové
podobě na www.ecb.cz byla nabídka snadno
dostupná i mimobrněnským zájemcům.
Obchůdek je naším příspěvkem k podpoře
šetrnějšího obchodování a přispívá
k částečnému samofinancování našich
nekomerčních aktivit.

Edice Dobrá rada
Díky podpoře MŽP jsme vydali čtyři nové
svazky úspěšné kapesní edice s náměty pro
ekologicky šetrnější život. Pro mimořádný
zájem jsme také dotiskli dva z dřívějších
úspěšných svazků. Novinkou v edici se stalo
propojení s její internetovou podobou na
www.ecb.cz prostřednictvím rozšiřujících
odkazů v textu.

Stezka zdraví Brno–Lelekovice
Projekt realizujeme od roku 1997 v rámci
projektu Brno–Zdravé město.

Na Stezce zdraví jsme uspořádali tradiční
tematickou akci pro veřejnost na podporu
zdravého životního stylu a relaxace
v přírodním prostředí Hrajeme si celá rodina.
Dále zde probíhal terénní výukový program
pro žáky a studenty.
V průběhu roku jsme opakovaně provedli
opravy informačních tabulí na zastaveních
stezky, údržbu a úklid těchto míst. Bohužel,
stejně jako u jiných podobných projektů, jsou
tato místa častým cílem vandalů. Nutné
opravy informačních tabulí jsme využili
k aktualizaci jejich obsahu.

Členství ve
sdruženích
a další aktivity

_____________________________
- AMAVET, asociace pro mládež, vědu
a techniku
- Síť ekologických poraden ČR – STEP (řádný
člen)
- Sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina (řádný člen)
- Síť environmentálního poradenství
v Jihomoravském kraji
- Zástupce EkoCentra Brno byl v roce 2010
členem stálého Poradního sboru Rady města
Brna pro environmentální osvětu, výchovu
a vzdělávání

Valná hromada

_______________________________
Valná hromada EkoCentra Brno za rok 2010
se uskutečnila dne 11.3. 2011 s tímto
programem:
1. Zpráva o činnosti EkoCentra Brno za rok 2010
2. Finanční zpráva za rok 2010
3. Program na rok 2011 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.

Finanní zpráva za rok 2010
Výdaje
z toho
Drobný majetek
Zmna stavu skladových zásob
Spotební materiál
Nákup zboží (publikace urené k prodeji)
Nákup zboží (obchdek)
Publikace do knihovny (knihy, asopisy, CD)
Právní a konzultaní služby (Pavuina 18 180 K)
Semináe, školení
Nájem
Elektrická energie
Plyn
Opravy a údržba
Telefon, internet
Jízdné (auto, prostedky hrom. dopravy)
Poštovné
Úetní a ekonomické práce
Licenní smlouvy, recenze
Mzdy
Pojistné zdravotní a sociální organizace
Zákonné pojištní zamstnanc
Opravy a údržba Stezky zdraví
Aktualizace www.ecb.cz, údržba
Reklama a inzerce
Grafické práce
Tiskaské práce
Vypracování studie domu nové EkoCentrum
Edice Chránná území
Lektorská innost
Dárkové poukázky
Dan
Poplatky bance
Ostatní
Pokuty
Odpisy dlouhodobého majetku
lenské píspvky (Amavet, Step, Pavuina)
Služby k zajištní komerních píjm

3 728 148
11 938
622 720
90 683
15 605
49 382
13 240
18 252
5 890
164 520
25 101
15 919
4 797
33 044
73 332
20 797
344 617
28 000
801 239
241 489
1 567
6 000
110 000
10 791
40 000
164 628
40 500
419 791
18 000
1 400
76 760
6 584
27 273
1 000
0
4 910
218 380

Píjmy

4 347 310

z toho:

1. Píjem z dotací, grant a dar
z toho:
Jihomoravský kraj, odbor životního prostedí
Ekologická osvta pro Jihomoravský kraj v roce 2010
MŠMT R
Hospodáskosprávní výdaje
Statutární msto Brno, odbor životního prostedí
Ekologické výukové programy v roce 2010
Statutární msto Brno, odbor životního prostedí
Ekologické iformaní centrum, ekoporadna a veejná
knihovna v roce 2010
Nadace Veronica
Hrajeme si celá rodina na Stezce Zdraví
Statutární msto Brno, odbor školství
Tematické akce pro dti a mládež v roce 2010
MŽP R
Celoroní environmentální poradenství
MŽP R
Vydání cyklu praktických brožur s tématem udržitelné
spoteby v edici Dobrá rada
M ekovice
Stezka zdraví
SFŽP R prostednictvím Rezekvítku
Sí environmentálního poradenství v JMK
JMK prostednictvím Rezekvítku
Sí environmentálního poradenství v JMK
MŽP R v prostednictvím programu SSEV
Pavuina
Ekologické výukové programy
MŽP R v prostednictvím programu SSEV
Pavuina
Vzdlávací akce pro veejnost
Ministerstvo kultury R
Moje velienstvo kniha
SFŽP prostednictvím STEP
Ekoporadenství
SFŽP R
Ekorozhledna - základní orientace a praktické tipy ro
udržitelný životní styl
SFŽP R
Edice Chránná území R

2 152 205
23 000
100 000
45 000
65 000

5 000
25 000
289 000
173 400

6 000
151 867
68 322

30 715

24 776
28 000
128 750
386 819

601 556

2. Ostatní píjmy

2 195 105

z toho:
Prodej zboží, z toho:
- knihy z edice Chránná území
- knihy ostatní
- obchdek
Zmna stavu zásob
Výukové programy
Vzdlávací programy
Nájemné a energie
Úroky na útech
lenské píspvky Ekotéka
Prodej služeb
Ostatní výnosy

1 559 327
41 590
62 241

Hospodáský výsledek (rozdíl píjm a výdaj):
V Brn 24.2. 2011

Ing. Oldich Kukrecht

1 663 158
-49
88 844
28 040
37 476
14 560
1 250
331 785
30 041

619 162

_______________________________

Poděkování

Děkujeme všem nadacím, ministerstvům
a dalším institucím i jednotlivým sponzorům
za podporu našich neziskových aktivit.
Děkujeme členům našeho občanského
sdružení, externím spolupracovníkům
a kolegům z partnerských organizací 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.

Vytištěno na recyklovaném papíře.
Šetříme přírodu malonákladovým tiskem
našich výročních zpráv.
Výroční zprávy za předchozí období jsou
k dispozici v elektronické podobě na
www.ecb.cz
_______________________________
EkoCentrum Brno, Ponávka 2, 602 00 Brno
tel.: 545 246 403
e-mail: ecb@ecb.cz
www.ecb.cz
Brno 2011

