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Občanské sdružení EkoCentrum Brno
vzniklo koncem roku 1989 v atmosféře rodící
se občanské společnosti. Především díky
osobnosti zakladatele sdružení architekta
Bělohoubka a jeho nejbližším
spolupracovníkům se zakrátko stalo
významný střediskem nově vznikajících
ekologických aktivit, kterým poskytovalo
potřebné informace, organizační i technické
zázemí.
V posledních letech realizuje EkoCentrum
Brno řadu projektů, jejichž cílem je rozvoj
neziskového sektoru, ekologická výchova a
poskytování informací o ekologii, zdravém
životním stylu a činnosti neziskových
organizací.
Také v roce 2002 byla naše nabídka
postavena na několika stěžejních projektech
a řadě doplňkových či příležitostných aktivit.
S velkým zájmem se nadále setkával projekt
programů pro děti, zvláště pak výukové
programy pro mateřské a základní školy,
jejichž tematický záběr jsme dále rozšířili.
Mezi naše přední dlouhodobé aktivity se v
roce 2002 zařadil ojedinělý projekt Edice
Chráněná území ČR, na kterém se podílíme
jako spoluvydavatelé a distributoři.
Rok 2002 byl významný i pro rozvoj našeho
stěžejního projektu v oblasti poskytování
informací - knihovnu Ekotéka s informačním
centrem pro neziskový sektor. V roce 2002
se EkoCentrum Brno stalo členem Asociace
poradenských informačních středisek (Apis).
Velký zájem mezi neziskovkami v
Jihomoravském kraji vyvolal také publikační
projekt internetového portálu
www.neziskovky.cz, jehož naplňování
zajišťujeme s dalšími spolupracujícími
organizacemi.
Rok 2002 vstoupil do mnohaleté historie
EkoCentra Brno jako rok, kdy se podařilo
dokončit program úsporných opatření,
restrukturalizovat sdružení a přes stále
klesající podporu našich projektů ze strany
ekologických nadací a ministerstev posílit
životaschopnost a udržitelnost sdružení jako
celku i jeho jednotlivých projektů, které se v
průběhu roku začaly velmi dynamicky
rozvíjet. Nebývalý nárůst zájmu o naši
nabídku je nejlepším důkazem potřebnosti a
užitečnosti těchto aktivit.
Mgr. Zbyněk Zavadil
ředitel

Stěžejní
aktivity v roce
2002

Ekotéka – klub příznivců
ekologické literatury
Vedle knihovny a videotéky
otevřené v roce 2002 stejně jako
v předchozích letech každý
všední den, nabízela EKOTÉKA
i další služby: čítárnu,
kopírování, možnost samostatné
práce s knihovnickým programem na nově
umístěném počítači, výstavy a exkurze pro
kolektivy žáků a studentů. V tematickém
zaměření jsme dále posílili literaturu o
neziskovém sektoru, ostatní témata (příroda,
ekologie, zdravý životní styl) jsme doplňovali
z darů, výměnou za námi vydané tituly a
především díky grantu Ministerstva kultury.
Na konci roku 2002 měla Ekotéka 1 034
registrovaných uživatelů. Tisící čtenářka byla
slavnostně vyhlášena na našich webových
stránkách a odměněna dárkovým košíkem s
knihami a zdravou výživou.

Informační servis
Pro návštěvníky centra i pro
telefonické a e-mailové
dotazy je EkoCentrum
vybaveno adresáři a databázemi kontaktů na
odpovědné instituce, jednotlivé odborníky,
neziskové organizace apod. Tento bezplatný
servis usnadňuje občanům rozhodování
např. v případě ohrožení životního prostředí,
pomáhá jim orientovat se ve spleti
odpovědných institucí, účinně řešit konkrétní
problémy a navazovat potřebné kontakty.
V uplynulém období jsme pokračovali ve
výměně informací s magistrátem, krajským
úřadem a jihomoravskými neziskovými
organizacemi. Díky intenzivní spolupráci s
Informačním centrem neziskových
organizací v Praze v rámci projektu síťování
informačních center jsme oslovili široký
okruh zájemců o náš informační servis a
navázali řadu nových kontaktů s
neziskovkami. Desítky organizací využily
naše služby spojené s umísťováním
informací o jejich akcích a dalších aktivitách
na portál www.neziskovky. Jako součást
informačního servisu byla návštěvníkům
zdarma k dispozici řada aktuálních
materiálův tištěné podobě.

Programy pro děti
S rostoucím zájmem se
setkávaly výukové
programy pro mateřské a
základní školy. Úspěšné pořady z
předchozích let (Strom, Svět půdy, Dobrý
hospodář) jsme doplnili o další novinky:
Stromy ve městě, Jak se dělá med, Jak se
dělá elektřina, Rok a slavnosti a Řešení
konfliktů.
Kromě výukových programů a příležitostných
akcí v prostorách centra jsme v roce 2002
uskutečnili tradiční seriál akcí pro veřejnost,
které každoročně realizujeme v jednotlivých
ročních obdobích tak, aby oslovily co nejširší
především dětské publikum a seznámily
účastníky vhodnou formou přiměřenou jejich
věku s přírodou ve městě, zásadami domácí
ekologie a zdravého životního stylu. Mezi ty
nejvýznamnější patřily: tradiční Kytička v
parku ke Dni Země, tentokrát zaměřená na
poznávání života našich dávných předků,
další ročník Výtvarné soutěže ke Dni bez aut
spojené s tiskovou konferencí a výstavou
vítězných prací, účast na Podzimních dnech
pro zdraví v rámci Projektu Brno-Zdravé
město a Den otevřených dveří v našem
centru na Ponávce.
Ve spolupráci s BRĎO Vlčí stopa jsme
uskutečnili další ročník Běhu kolem
Zamilovaného hájku zaměřeného na zdravý
pohyb v přírodě.

Vydavatelství
V roce 2002 jsme vydali
několik titulů ve spolupráci s
dalšími subjekty. Podíleli
jsme se například na vydání
Ročenky životního prostředí
v Brně, programu Dne Země, pro potřebu
ČSOP jsme vydali aktuální verzi naší
úspěšné knihy Ochrana obojživelníků.
Hlavní vydavatelskou aktivitou se stala Edice
Chráněná území ČR. Po úspěšných
jednáních s hlavním vydavatelem (AOPK
ČR) jsme se stali spoluvydavateli a podařilo
se nám získat dotaci od Státního fondu
životního prostředí, která umožnila
pokračování tohoto ojedinělého projektu. Již
dříve započatá čtrnáctisvazková ediční řada

se tak znovu rozběhla a podařilo se vydat
svazky Zlínsko, Liberecko, Pardubicko,
Královéhradecko, Olomoucko a Jihlavsko.
Část nákladu edice distribuujeme ve vlastní
distribuční síti. Vydané svazky edice
postoupily do užšího výběru ankety
Nejkrásnější české knihy roku 2002 a jsou
vystaveny v Památníku národního
písemnictví.

Knihkupectví a distribuce
Pokračovali jsme v prodeji ekologické
literatury ve vlastním knihkupectví v
prostorách EkoCentra, nadále jsme
zajišťovali distribuci do dalších knihkupectví
a zásilkovou službu po celé republice. Dále
jsme rozšířili stálou nabídku titulů. Tematicky
jsme nabídku rozšiřovali o regionální tituly a
témata z oblasti neziskového sektoru.
Nabídka titulů byla umístěna v internetovém
knihkupectví na našich webových stránkách,
pokračovali jsme ve spolupráci s MŽP ČR na
distribuci jím vydaných titulů. Mezi
nejžádanější tituly se zařadila Edice
Chráněná území ČR, jejíž první svazky jsou
již nyní vyprodány.

Grafické studio, agenturní servis
Grafické studio zajišťovalo po celý rok
realizaci veškerých tiskovin, vydávaných
EkoCentrem. Zbývající kapacitu jsme jako v
předchozích letech nabízeli jako službu pro
občany, různé instituce a firmy. Ze strany
našich zákazníků vzrostl zájem o
komplexnější služby, takže jsme v průběhu
roku zajistili několik zakázek, které
zahrnovaly nejen zpracování tiskovin, ale i
jejich distribuci, informační kampaně nebo
zajišťování akcí „na klíč“ (soutěže, pódiové
programy).
Grafické studio a s ním spojené další služby
tak jako jeden ze zdrojů našich finanční
prostředků přispívalo k možnosti částečného
samofinancování organizace.

Stezka zdraví
Stezku zdraví jsme
vybudovali v roce 1997.
Jde o trasu s pěti
zastaveními v údolí toku
Ponávky mezi Řečkovicemi a Lelekovicemi,
zřízenou s cílem motivovat občany ke
zdravému pobytu v zajímavé přírodní

Lokalitě, vedle funkce naučné je
akcentována funkce relaxační.
Díky mimořádně dobré spolupráci s
brontosauřím dětským oddílem Vlčí stopa
probíhala po celý rok namátková strážní
služba i průběžná údržba a drobné opravy.
Projekt se dále rozvíjel ve spolupráci s
místním občanským sdružením RE a díky
úzké spolupráci s Kanceláří Brno-Zdravé
město v rámci Projektu Brno-Zdravé město.
Vedle uskutečnění akcí pro veřejnost v
lokalitě stezky pokračovala distribuce
informační skládačky o Stezce zdraví. V
průběhu roku se podařilo zajistit podporu
nadace OSF, díky níž jsme vydali
propagační pohlednici a zpracovali podrobný
plán rozvoje projektu v příštím roce.

Členství ve
sdruženích
a další aktivity

AMAVET, asociace pro mládež, vědu a
techniku
APIS, asociace poradenských informačních
středisek
Brněnské kolo - krajské sdružení organizací
dětí a mládeže
Zástupce EkoCentra Brno byl v roce 2002
členem Poradního sboru Rady města Brna
pro environmentální osvětu, výchovu a
vzdělávání

Valná hromada

Valná hromada se uskutečnila v prostorách
EkoCentra Brno na Ponávce 2 v Brně 30. 4.
2003 s tímto programem:
Program valné hromady:
 Úvod
 Hodnocení uplynulého roku a náměty
pro rok 2003
 Finanční zpráva
 Volba předsedy
 Diskuse

1.
Hodnocení uplynulého roku a náměty pro
rok 2003
Rok 2002 byl pro EkoCentrum Brno rokem,
kdy z důvodu několikaletého krácení státních
dotací a menších objemů prostředků
získaných z grantových zdrojů bylo nutné
dokončit dlouhodobý program úsporných
opatření zahájený již v roce 2000.
Konečným cílem bylo zabezpečit stabilitu
sdružení a zachovat jeho stěžejní aktivity.
Již v roce 2000 jsme přesídlením do nových
prostor dosáhli značných úspor na
nájemném a energiích. V dalších krocích v
následujících letech nebyl již přijat pracovník
na civilní službu, na jehož působení se
nepodařilo přes opakované žádosti získat
finanční prostředky. Dočasně byly zastaveny
veškeré investice do technického vybavení s
výjimkou nezbytných oprav zařízení nutných
pro chod organizace. U těch aktivit, kde to
bylo možné, byl maximálně posílen prvek
částečného samofinancování. V první
polovině roku 2002 v souladu s usnesením
předchozí valné hromady byla ukončena
část zaměstnaneckých poměrů a jednotlivé
projekty byly postupně zabezpečeny
specialisty na časově omezené smlouvy,
které budou prodlužovány jen v případě
finančního zabezpečení projektu na další
období. To bude klást vyšší nároky na
samostatnost v řízení jednotlivých projektů,
odbornost a promyšlené plánování spojené s
účinným fundraisingem. V druhé polovině
roku byly všechny hlavní projekty
stabilizovány, posílili jsme prezentaci
projektů v Brně a Jihomoravském kraji. Již
nevyhovující internetovou adresu jsme
nahradili novými stránkami na www.ecb.cz s

novým designem a přehlednějším členěním,
odpovídajícím postupnému nárůstu aktivit.
Stránky mají velkou návštěvnost, stále
častěji nás lidé vyhledávají po jejich
prohlédnutí. Skvěle funguje a je využíváno i
internetové knihkupectví na těchto
stránkách. EkoCentrum Brno bylo zařazeno
do Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty Jihomoravského kraje.
V druhé polovině roku jsme po dlouhé době
částečně zmodernizovali počítačovou síť, do
Ekotéky byl umístěn počítač, na kterém
návštěvníci sami pracují v knihovnickém
programu. Díky informačním projektům
zaměřeným na neziskové organizace a
spolupráci na Edici Chráněná území ČR se
EkoCentrum stále více otevírá i rostoucímu
počtu mimobrněnským zájemců v rámci
Jihomoravského kraje i dalších míst
republiky.
Předsedou občanského sdružení
EkoCentrum Brno byl pro období do další
valné hromady zvolen dosavadní předseda
Zbyněk Zavadil.

Finanční zpráva za rok 2002
VÝDAJE
Rozpočtová položka
Nákup drobného majetku
Spotřební materiál
Nákup zboží (knížky)
Nákup publikací do knihovny
Materiál na zabezpečení akcí pro děti
Nájem
Vodné, stočné
Elektrická energie Plyn
Plyn
Ústřední topení - přeplatek Jakubské nám.
Opravy a údržba
Provoz vozidla, cestovné hromadnými prostředky
Poštovné
Telefon, internet
Účetní práce
Honoráře, právní služby
Výdaje na projekt „Edice Chráněná území ČR“
Mzdové náklady - dohody o pracovní činnosti
Mzdové náklady - mzdy zaměstnanců
Zdravotní a sociální pojistné - odvody organizace
Zákonné pojištění zaměstnanců
Stravenky - část hrazená organizací
Služby k zajištění příjmů z komerční činnosti
Daň z příjmů organizace za rok 2001
Poplatky bankám
Ostatní poplatky
Členské příspěvky
Odpisy dlouhodobého majetku
Silniční daň
Dary
Celkem výdaje:

Částka
27 865,00
28 183,40
13 354,13
13 325,00
11 081,80
141 400,00
9 687,20
16 294,90
12 335,00
-4 034,00
1 085,60
142 122,00
16 083,20
66 631,10
39 000,00
830
9 417 541,50
7 785,00
441 287,00
143 883,00
1 199,00
7 181,00
581 795,60
20 770,00
8 462,01
100
3 050,00
5 112,00
2 800,00
145
11 176 355,44

PŘÍJMY
1. Příjmy z dotací a grantů
SFŽP - projekt Chráněná území ČR
MŠMT ČR - hospodářsko správní výdaje
Ministerstvo kultury - doplnění knihovny
MŠMT ČR - Akce pro děti
MMB OŠ - Zajištění prostor pro akce pro děti
MMB OŠ - materiál na akce pro děti
MMB OŽP - zajištění aktivit
JM kraj, OŠ - Akce pro děti
MŽP ČR - Národní síť středisek ekologické výchovy
OSF - Stezka zdraví
Charles Steward Mott Foundation - projekt Síťování
REC - informační centrum
ICN - projekt Síťování a Internet
Celkem příjmy z dotací a grantů

8 830 251,00
115 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
12 500,00
39 000,00
10 000,00
22 000,00
50 000,00
97 500,00
9 120,79
33 200,00
9 258 571,79

2. Ostatní příjmy
Prodej zboží - knihy
Změna stavu zásob - knihy z edice Chráněná území ČR
Výukové programy
Příjmy z komerční činnosti
Úroky na účtech
Členské příspěvky
Poštovné a balné
Celkem ostatní příjmy

1 614 857,30
140 145,54
64 215,00
745 824,80
7 277,50
10 566,00
13 923,00
2 596 809,14

Hospodářský výsledek 2002

679 025,49

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 zákazníkům našeho grafického
studia a knihkupectví i všem návštěvníkům
našeho centra v Brně na Ponávce za
projevenou důvěru a zájem o naše služby.

