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Úvod

_____________________________

Lehký společenský optimismus, který na
tomto místě zazněl v minulé výroční zprávě
ke 20 letům naší existence, nás v průběhu
roku 2011 stejně jako řadu dalších
neziskovek postupně opouštěl.
Místo očekávaných kroků k další stabilizaci
zdrojů financí pro spolehlivé a profesionální
neziskovky v oblasti životního prostředí jsme
byli svědky spíše opačného procesu.
I za těchto okolností jsme, i když s velkými
obtížemi, dokázali udržet po celý rok 2011
naše nezávislé informační a poradenské
služby pro veřejnost v plném rozsahu a přišli
i s novinkami, například s prodloužením
čtvrteční otevírací doby až do večerních
hodin.
Důležitou podporou našich informačních,
osvětových a poradenských programů pro
ekologicky šetrnější každodenní jednání
obyvatel byl mimořádný zájem médií, včetně
celoplošných a veřejnoprávních.
Velký dík patří těm, kteří nás i v roce 2011
finančně podpořili a mohli se spolu s námi
těšit z kvalitních výsledků naší práce. A
samozřejmě našim spolehlivým kolegům,
partnerům a klientům, kteří jsou pro nás
nadále nenahraditelným a vždy znovu
obnovitelným zdrojem energie.

Zbyněk Zavadil
ředitel

Stěžejní aktivity
v roce 2011

_______________________________

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 2011 jsme se jako
řádní členové účastnili aktivně činnosti Sítě
ekologických poraden ČR – STEP.
Konkrétní ekoporadenské aktivity jsme
realizovali také v projektu Sítě ekologických
poraden 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 300
dotazů a uspořádali řadu osvětových akcí, na
kterých jsme prezentovali „mobilní“ verzi naší
ekoporadny, v prostorách centra vznikla stálá
výstava české ekodrogerie. Po celý rok jsme
průběžně naplňovali rubriku krátkých
aktuálních zpráv na www.ecb.cz. Naše
internetové stránky zaznamenaly za rok
téměř 15 000 unikátních přístupů podle
nezávislé statistiky.
Návštěvníkům centra byly po celý rok
k dispozici zdarma aktuální informační
materiály. EkoCentrum Brno již řadu let patří
mezi nejvýznamnější zdroje nezávislých
informací a ekoporadenských služeb u nás.

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 2011 jsme
připravili několik tematických akcí pro
veřejnost , například 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 4 438, v průběhu roku
tedy přibylo 133 nových aktuálních titulů. Na
sklonku roku bylo v Ekotéce zaregistrováno
1 380 uživatelů. Prostředí knihovny jsme
zpříjemnili pro návštěvníky novými
protislunečními žaluziemi.
V rámci Podzimních slavností knihomolů se
návštěvníci mohli zdarma přihlásit na 1 rok
do knihovny, setkat se při tvořivé dílně
s autorkou publikace Domácí lékárna,
navštívit výstavu fotografií děl ze soutěže
Moje Veličenstvo kniha či výstavu knih
z našeho fondu na téma stromy. Pro
mimobrněnské jsme připravili soutěž na
webu.

Programy pro děti

V projektu se zaměřujeme na přímou práci
s dětmi a mládeží, především v oblasti
environmentální výchovy. Jádrem projektu
v roce 2011 byly tradičně výukové programy
pro školy a tematické akce pro děti a rodiče.
Výukové programy
V roce 2011 probíhala nabídka našich
programů v centru na Ponávce, na Stezce
zdraví, Stránské skále, v brněnských parcích
a v našem stále oblíbenějším terénním
středisku Babice. Vzhledem k velkému zájmu
mimobrněnských škol jsme dále rozšířili
nabídku výjezdních programů. 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.
V roce 2011 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 2011 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. Uskutečnili
jsme 11 větších tematických akcí, některé z nich
proběhly v rámci celoměstských kampaní Brněnské
dny pro Zemi a Brněnské dny pro zdraví. 7. ročník
naší soutěže o nejkrásnější vlastnoručně
vytvořenou knihu Moje Veličenstvo kniha.
V letošním roce se sešlo 78 knih a to 51 od
individuálních autorů a 27 od autorských
kolektivů. Patronkou soutěže se stala populární
atletka Šárka Kašpárková.

Vzdělávání a osvěta dospělých
V roce 2011 pokračoval 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 cyklu sedmi přednášek,
seminářů a zážitkových dílen.

Knihkupectví a distribuce
V průběhu roku zahrnovala nabídka našeho
knihkupectví přes stovku nekomerčně
orientovaných titulů. 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 2011 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 další čtyři
nové svazky úspěšné kapesní edice s náměty
pro ekologicky šetrnější život. Edice získala
také svou televizní podobu v pořadu ČT 1
Sama doma, kde naši ekoporadci a autoři
publikací prezentovali od podzimu jednotlivá
témata ekologicky šetrného životního stylu.

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.

Valná hromada

______________________________
Valná hromada EkoCentra Brno za rok 2011
se uskutečnila dne 28.3. 2012 s tímto
programem:

1. Zpráva o činnosti EkoCentra Brno za rok 2011
2. Finanční zpráva za rok 2011
3. Diskuse
4. Zhodnocení uplynulého období a výhled na
další období
5. Volba předsedy sdružení
Předsedou občanského sdružení
EkoCentrum Brno byl na období do další
valné hromady zvolen dosavadní předseda
Zbyněk Zavadil.

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

Finanční zpráva za rok 2011
Výdaje
z toho
Změna stavu skladových zásob
Spotřební materiál
Nákup zboží (knihy)
Nákup zboží (obchůdek)
Publikace do knihovny (knihy, časopisy, CD)
Právní a konzultační služby (Pavučina)
Semináře, školení
Nájem
Elektrická energie
Plyn
Vodné, stočné
Telefon, internet
Cestovné (auto, prostředky hrom. dopravy)
Poštovné
Účetní a ekonomické práce
Licenční smlouvy, recenze
Mzdy včetně odvodů a pojistného
Opravy a údržba Stezky zdraví
Aktualizace www.ecb.cz, údržba
Tiskařské práce
Práce na projektu Dům EkoCentrum
Lektorská činnost
Reklama, inzerce
Grantové náklady - služby
Občerstvení
Dárkové poukázky
Daně
Poplatky bance
Ostatní
Pokuty, penále
Odpisy dlouhodobého majetku
Členské příspěvky

Příjmy

2 261 706
33 543,00
47 345,00
64 158,89
43 376,10
6 203,00
18 452,00
10 233,00
173 720,00
27 629,83
16 345,41
1 750,06
34 959,00
26 751,00
11 619,00
343 757,00
29 400,00
897 986,00
26 000,40
78 500,00
35 195,00
80 700,00
17 400,00
1 788,00
179 134,40
1 633,00
1 600,00
2 400,00
6 161,00
33 707,33
1 342,00
4 007,00
4 910,00
2 261 706,42

1 350 693

z toho:

1. Příjem z dotací, grantů a darů
z toho:
JMK OŠ
Tematické akce pro děti
MŠMT ČR
Hospodářskosprávní výdaje
Statutární město Brno, odbor životního prostředí
Ekologické výukové programy v roce 2011
Statutární město Brno, odbor životního prostředí
Ekologické iformační centrum, ekoporadna a veřejná
knihovna v roce 2010

843 024
31 000
100 000
35 000
59 000

Statutární město Brno, odbor školství
Tematické akce pro děti a mládež v roce 2011
MŽP ČR
Celoroční environmentální poradenství
MŽP ČR
Vydání cyklu praktických brožur s tématem udržitelné
spotřeby v edici Dobrá rada
MČ Brno - střed
Moje veličenstvo kniha
MČ Řečkovice
Stezka zdraví
MČ Řečkovice
Akce na Stezce zdraví
SFŽP ČR prostřednictvím Rezekvítku
Síť environmentálního poradenství v JMK
JMK prostřednictvím Rezekvítku
Síť environmentálního poradenství v JMK
Ministerstvo kultury ČR
Podzimní slavnosti knihomolů
SFŽP ČR
Ekorozhledna - základní orientace a praktické tipy ro
udržitelný životní styl
Nadace Zdraví pro Moravu
Stezka Zdraví

24 000
220 500
130 050

5 000
6 000
4 000
114 148,86
19 728,25
5 000
69 597,00

20 000,00

2. Ostatní příjmy

507 669

z toho:
Prodej zboží, z toho:
- knihy z edice Chráněná území
- knihy ostatní
- obchůdek
Výukové programy
Vzdělávací programy
Nájemné a energie
Úroky na účtech
Členské příspěvky Ekotéka
Prodej služeb
Vratka poštovného z dobírek
Dary
Ostatní výnosy

92 872
71 836
45 557

Hospodářský výsledek (rozdíl příjmů a výdajů):
V Brně 13.3. 2012

Ing. Oldřich Kukrecht

210 265
136 425
13 750
56 491
11 378
1 320
30 904
8 635
22 913
15 588

-911 013

Poděkování

_______________________________
Děkujeme všem nadacím, ministerstvům
a dalším institucím, firemním sponzorům
a individuálním dárcům 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.

Výroční
zpráva
za rok
2011
Výroční zprávy EkoCentra Brno 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 2012

