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V roce 2016 jsme pokračovali v realizaci
všech stěžejních aktivit zaměřených na
podporu a propagaci zdravého a ekologicky
šetrného životního stylu. Této činnosti se
věnujeme nepřetržitě od roku 1990.
V inspiračním centru Písečník, které se v roce
2014 stalo novým sídlem naší organizace,
jsme úspěšně dokončili první fázi postupné
šetrné rekonstrukce domu a zahrady.
Centrum bylo po celý rok přístupné
veřejnosti. Za rostoucího zájmu návštěvníků
a médií jsme uskutečnili také řadu úspěšných
tematických akcí zaměřených a podporu
ekologicky šetrného životního stylu.
Mezi největší úspěchy patřil například cyklus
zážitkových dílen a seminářů nebo historicky
první výstava o bývalé nouzové kolonii
Písečník, kterou jsme zrealizovali díky skvělé
spolupráci s Metodickým centrem moderní
architektury v Brně. Výstava se za velkého
zájmu uskutečnila v objektu vily Stiassni.
V neposlední řadě se nám podařilo na
sklonku roku zprovoznit podkrovní prostory,
které nyní slouží jako zázemí pro realizátory
projektu i prostor pro výstavy a nejrůznější
setkání.
V Písečníku vznikl klub dobrovolníků, kteří
stále větší měrou přispívají k realizaci
unikátního projektu.
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.
Vedle aktivit v brněnském Písečníku jsme
provozovali naši Stezku zdraví, za velkého
zájmu pokračoval náš rozsáhlý projekt
výukových programů pro školy. Tradičně
jsme se zúčastnili celoměstských kampaní na
podporu zdravého a ekologického životního
stylu.

Zbyněk Zavadil

Stěžejní aktivity
v roce 2016

______________________________

V roce 2016 jsme realizovali
zejména následující programy
a služby:


Inspirační a zážitkové centrum
Písečník 94
V centru probíhaly naše informační,
poradenské a osvětové aktivity pro
veřejnost. Po celý rok bylo třikrát týdně
otevřeno pro veřejnost, desátky
návštěvníků týdně se seznámily se
zajímavou historií bývalé nouzové
kolonie, prohlédli si objekt, originální
bylinkovou zahrádku, získali inspiraci pro
šetrnější životní styl, publikace
o životním prostředí. Zájemci se
seznámili s ekodrogerií,
vermikompostérem, africkým záhonem,
šetrnými postupy renovace starých
předmětů. Kromě toho jsme za
rostoucího zájmu veřejnosti uskutečnili
řadu tematických akcí a programů.



Výukové programy pro školy a další
programy pro děti a mládež
Vedle tematických akcí pro děti, mládež
i dospělé probíhaly po celý rok výukové
programy pro školy. Velký zájem byl o
výjezdní programy a také o programy „na
klíč“, kterými vycházíme vstříc
konkrétním požadavkům škol. Např. ve
školním roce 2015/16 jsme zrealizovali
191 programů pro téměř 4 000 dětí. Tím
se projekt řadí k nejžádanějším aktivitám
tohoto typu v Brně a okolí.
Dále jsme uskutečnili tematickou akci
k Evropskému týdnu mobility ve
spolupráci s Centrem AMAVET - Junior
Brno. Spolu s dalšími organizacemi jsme
se zapojili také do kampaně na podporu
prodeje živých vánočních jedliček
v květináči na podporu návratu jedle
bělokoré do našich lesů.
Pravidelnou činnost nabídl zejména klub
deskových her, klub dobrovolníků a klub
rodičů.

Další realizované akce:
- Cyklus zážitkových dílen a seminářů
- Doprava – jak na to
- Exkurze Tyfloservis
- Písečnické knihobraní
- Písečnické vínožraní
- Výstava obrazů Karla Kořínka
- Výstava obrazů Violy Kučerové
- Výstava na poliklinice Lesná
- Výstava ve vile Stiassni
Zúčastnili jsme se:
- Brněnské dny pro Zemi
- Brněnské dny pro zdraví
- Roklefest
- Velikonoce na nám. Svobody
Podpořili jsme dobročinný bazar na
Skleněnce.


Uskutečnili jsme již 12. ročník
ojedinělé soutěže Moje Veličenstvo
kniha a jeho slavnostní vyhlášení spojené
s výstavou soutěžních prací v Písečníku.
Do soutěže bylo přihlášeno téměř sto
soutěžních prací – kromě vlastnoručně
vytvořených knih odborná porota
posuzovala i novou kategorii – příběhy
sepsané na téma Babičko, dědečku,
vypravuj.



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

 Dobročinný antikvariát a vetešnictví
Darováním a nákupem knih podpořili
naši příznivci realizaci našich neziskových
aktivit a zachránili tak stovky krásných
knih a předmětů před likvidací.
 Šetrný obchůdek
Obchůdek je naším příspěvkem
k podpoře šetrnějšího obchodování
a přispívá k částečnému
samofinancování našich nekomerčních
aktivit. Velkou oblibu si udržuje naše
ekodrogerie a produkty fair trade.



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, p.s. za
rok 2016 se konala dne 21.6. 2017.

Program

1. Zpráva o činnosti a finanční zpráva za rok 2016
2. Zhodnocení a výhled na další období
3. Volba ředitele/předsedy EkoCentra Brno
4. Diskuse

Ve funkci ředitele neziskové organizace
EkoCentrum Brno, p.s. byl potvrzen na
období do další valné hromady pan
Mgr. Zbyněk Zavadil.

EkoCentrum Brno je pobočným spolkem
AMAVET, asociace pro mládež, vědu
a techniku.

Finanční zpráva
2016

______________________________

NÁKLADY 2016
Spotřeba materiálu
Energie
Prodej zboží
Cestovné
Služby
Mzdy
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Dary
Ostatní náklady
Příspěvky ostatním organizacím
CELKEM NÁKLADY

159 882,75
15 412,02
23 266,30
13 280,00
283 431,82
350 621,00
72 356,00
1 047,00
1 100,00
3 957,57
1 010,00
925 364,46

VÝNOSY 2016
Tržby za knihy
Služby
Tržby za zboží
Dotace MŠMT ČR – AMAVET
Dotace Město Brno OŠ akce
Dotace Město Brno OŠ hosp.
Dotace JMK OŠ
Dotace Město Brno OŽP
Dotace Město Brno OŽP
Dotace MČ Brno-sever
Dotace MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Dotace MŽP
Dotace Pangea - MVK
Dotace SIEMENS
Úroky
Ostatní výnosy
CELKEM VÝNOSY

56 535,00
254 856,00
33 889,00
85 000,00
23 000,00
20 000,00
21 500,00
35 000,00
57 000,00
15 000,00
5 000,00
154 000,00
9 000,00
30 000,00
1 326,85
25 600,00
826 706,85

Rekapitulace, hospodářský výsledek 2016
CELKEM NÁKLADY
CELKEM VÝNOSY
ROZDÍL

925 364,46
826 706,85
-98 657,61

_______________________________

Poděkování

Děkujeme městu Brnu, Jihomoravskému
kraji, všem nadacím, ministerstvům a dalším
institucím, firemním sponzorům a
individuálním dárcům za podporu našich
neziskových aktivit.
Děkujeme členům naší neziskové organizace,
externím spolupracovníkům, dobrovolníkům
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, vetešnictví
a obchůdku, návštěvníkům tematických akcí
a všem návštěvníkům centra v Písečníku za
projevenou důvěru a zájem.
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Výroční zpráva za rok
2016

Výroční zprávy EkoCentra Brno jsou
k dispozici v elektronické podobě na
www.ecb.cz
______________________________
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