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Stěžejní aktivity
v roce 2014

Rok 2014 přinesl v mnohaleté historii
EkoCentra Brno doslova přelomovou změnu:
po mnoha letech hledání vhodného místa
jsme přesídlili na začátku roku na novou
adresu v unikátní brněnské lokalitě – bývalé
dělnické kolonii na místě vytěženého lomu
na písek.
Nové inspirační a osvětové centrum Písečník
94 jsme pro veřejnost otevřeli již několik dnů
po přestěhování.
V průběhu celého roku probíhala velmi
náročná postupná rekonstrukce objektu a
zahrady. Díky nadšení a opravdu
mimořádnému nasazení se nám podařilo
zprovoznit přízemní prostory tak, že i na
omezené ploše sloužily po celý rok
návštěvníkům centra i realizátorům projektu.
V podkroví byla hned na začátku roku
zprovozněna klubovna pro lektory
výukových programů, což umožnilo
nepřetržité zabezpečení tohoto našeho
stěžejního ekovýchovného projektu pro děti
a mládež.
Po celý rok jsme měli každý týden otevřeno
pro brněnské i mimobrněnské návštěvníky,
kteří se mohli seznámit s tímto unikátním
místem, zajímavým z historického i
přírodního hlediska. Projekt měl velmi hezký
ohlas v médiích a už v prvním roce se nám
podařilo uskutečnit téměř dvacet větších
tematických akcí.
Chci na tomto místě poděkovat všem
kolegyním a kolegům, kteří našli odvahu
pracovat s tak velkým nasazením, často v
provizorních podmínkách, a vytrvali po celý
první „písečníkový“ rok. A děkuji i našim
podporovatelům, kteří našli odvahu
poskytnout první granty, dotace a
sponzorské dary na tento nový projekt.

Zbyněk Zavadil

V roce 2014 jsme realizovali
zejména následující programy
a služby:


Inspirační a osvětové centrum
Písečník 94, kde pokračovaly naše
informační, poradenské a osvětové
aktivity pro veřejnost.



Programy pro děti, tematické akce pro
rodiny s dětmi a výukové programy
pro školy.
Vedle tematických akcí pro děti i dospělé
probíhaly po celý rok výukové programy
pro školy.

 Uskutečnili jsme jubilejní 10. ročník
ojedinělé soutěže Moje Veličenstvo
kniha a jeho slavnostní vyhlášení spojené
s výstavou soutěžních prací v Písečníku.


Ekoknihkupectví nabídlo formou
přímého prodeje i zásilkovou službou
publikace z oblasti ekologie, ochrany
přírody a zdravého životního stylu.

 Dobročinný antikvariát
Darováním a nákupem knih v roce 2014
podpořili naši příznivci realizaci
programů pro děti.


Šetrný obchůdek
Obchůdek je naším příspěvkem
k podpoře šetrnějšího obchodování a
přispívá k částečnému samofinancování
našich nekomerčních aktivit.



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. Po celý
rok jsme zajišťovali provoz a údržbu
zastavení na stezce.

Valná hromada

______________________________

Valná hromada EkoCentra Brno za
rok 2014 se konala dne 19.6. 2015.

Program

1. Zpráva o činnosti a finanční zpráva za rok 2014
2. Zhodnocení a výhled na další období
3. Volba ředitele/předsedy sdružení
4. Diskuse

Předsedou EkoCenta Brno byl na období do
další valné hromady zvolen dosavadní
předseda Zbyněk Zavadil.

Finanční zpráva
2014

______________________________

NÁKLADY 2014
Spotřeba materiálu
Energie
Prodej zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby
Mzdy
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Dary
Pokuty a penále
Ostatní náklady
Příspěvky ostatním organizacím
CELKEM NÁKLADY

170 268,14
21 057,72
17 432,80
2 238,50
16 792,00
60,90
281 297,41
528 899,00
149 449,00
1 798,00
600,00
3 176,00
13 114,14
2 920,00
1 209 103,61

VÝNOSY 2014
Tržby za knihy
Služby
Tržby za zboží
Dotace MŠMT ČR - AMAVET
Dotace Město Brno - OŠ
Dotace Město Brno - OŠ
Dotace MŽP ČR
Dotace Nadace Veronica
Dotace mezd ÚP
Dotace Město Brno - OŽP
Dotace Město Brno - OŽP
Dotace MČ Řečkovice
Úroky
Ostatní výnosy
CELKEM VÝNOSY

96 829,00
338 631,98
26 917,00
100 000,00
18 000,00
17 000,00
73 333,00
19 000,00
162 115,00
30 000,00
40 000,00
7 500,00
2 307,82
54 982,02
986 615,82

Rekapitulace, hospodářský výsledek 2014
CELKEM NÁKLADY
CELKEM VÝNOSY
ROZDÍL

1 209 103,61
986 615,82
-222 487,79

_____________________________

Členství
ve sdruženích

- AMAVET, asociace pro mládež, vědu
a techniku
- Síť ekologických poraden ČR – STEP (řádný
člen)
- Sdružení středisek ekologické výchovy
Pavučina (řádný člen)
- Síť ekologických poraden v Jihomoravském
kraji

_______________________________

Poděkování

Děkujeme všem nadacím, ministerstvům
a dalším institucím, firemním sponzorům
a individuálním dárcům za podporu našich
neziskových aktivit.
Děkujeme členům naší neziskové organizace,
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, antikvariátu a obchůdku,
návštěvníkům tematických akcí a všem
návštěvníkům centra v Písečníku za
projevenou důvěru a zájem.
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Výroční zprávy EkoCentra Brno jsou
k dispozici v elektronické podobě na
www.ecb.cz
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