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Stěžejní aktivity
v roce 2013

V roce 2013 jsme úspěšně zakončili dva
rozsáhlé víceleté projekty, financované
z operačních programů. Po celý rok jsme
zajišťovali pro naše klienty nabídku
informačních a poradenských služeb,
vzdělávacích a zážitkových aktivit. To vše
navzdory pokračující nepřízni řady dřívějších
podporovatelů, kteří – s odkazem na těžkou
dobu a tenčící se budgety – neshledali naše
projekty přínosnými.
Rok 2013 završila jedna z nejvýznamnějších
událostí v historii našeho sdružení: díky
nadšení našich příznivců se nám po letech
hledání podařilo najít v Brně nové prostory
pro realizaci a rozvoj aktivit zaměřených na
ekologicky šetrný a zdravý životní styl. Na
sklonku roku jsme za plného provozu
postupně připravili přestěhování do nových
prostor v unikátní lokalitě Písečník v Brně.
Stěhování proběhlo v prvních dnech nového
roku. Inspirovali jsme se životem našich
předků a rozhodli se pro postupnou citlivou
rekonstrukci unikátního domku se zahradou
v bývalé dělnické kolonii. Nespotřebovali
jsme desítky milionů na stavbu vzorového
ekodomu, jak se nyní stalo módou a stylem,
šli jsme pomalejší, méně okázalou a levnější
cestou. Jsme přesvědčení, že je to zdravá
alternativa a dobrý signál pro přirozenější
život ve městě.
Působení v Písečníku znamená novou
kapitolu v dějinách sdružení a ve chvíli vzniku
této výroční zprávy s radostí konstatuji, že
nové EkoCentrum je nabité energií, přitahuje
nové zájemce a příznivce a v podmínkách
zatím provizorních, ale v úžasné atmosféře,
realizuje nadále své poslání: inspiruje a
připomíná, že v 21. století už se na stromy
nevrátíme, ale můžeme žít naplněný, k sobě a
okolí šetrný život.
Velký dík na tomto místě patří desítkám
skvělých lidí, kteří se o novou podobu
EkoCentra zasloužili.
Zbyněk Zavadil

V roce 2013 jsme realizovali
zejména následující programy
a služby:


Informační centrum pro veřejnost se
specializovanou knihovnou v Brně na
Ponávce 2.



Programy pro děti, tematické akce pro
rodiny s dětmi a výukové programy
pro školy.
Programy pro děti úspěšně pokračovaly
v návaznosti na víceletý projekt
Environmentální výchova prakticky,
podpořený z Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Programů se zúčastnilo několik tisíc dětí
z Brna a okolí.
Uskutečnil se 9. ročník ojedinělé
soutěže Moje Veličenstvo kniha a jeho
slavnostní zakončení velkou zážitkovou
akcí pro účastníky a výstavou.



Po celý rok pokračovalo vzdělávání
dospělých formou seminářů, zážitkových
akcí, dílen, exkurzí.



Ekoknihkupectví nabídlo formou
přímého prodeje i zásilkovou službou
více než sto titulů z oblasti ekologie,
ochrany přírody a zdravého životního
stylu.

 Dobročinný antikvariát
Darováním a nákupem knih v roce 2013
podpořili naši příznivci realizaci
programů pro děti.


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





Ediční činnost
V návaznosti na akce projektu
EkoRozhledna jsme vydali a zdarma
distribuovali kapesní publikace s náměty
pro ekologicky šetrnější jednání.
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.

Valná hromada

______________________________

Valná hromada EkoCentra Brno za
rok 2013 se konala dne 23.6. 2014.

Program

1. Zpráva o činnosti a finanční zpráva za rok 2013
2. Volba ředitele/předsedy sdružení
3. Zhodnocení a výhled na další období
4. Diskuse

Předsedou občanského sdružení
EkoCentrum Brno byl na období do další
valné hromady zvolen dosavadní předseda
Zbyněk Zavadil.

Finanční zpráva
2013

______________________________

Náklady
Popis
Zůstatek
Ceniny
100,00
Nákup materiálu – spotřební
61 680,00
Nákup knih na prodej
16 936,25
Spotřeba skladových zásob-knihy
25 522,37
Publikace do knihovny
1 825,00
Elektrická média (CD-ROM)do knihovny
251,00
Celkem spotřeba materiálu
106 314,62
Vodné,stočné
3 585,00
Elektrická energie
24 908,00
Plyn
21 403,54
Celkem energie
49 896,54
Zboží – obchůdek
40 416,50
Celkem prodané zboží
40 416,50
Opravy a udržování
17 795,00
Celkem opravy a udržování
17 795,00
Cestovné dopravními prostředky
6 735,00
Celkem cestovné
6 735,00
Náklady na reprezentaci
377,00
Celkem náklady na reprezentaci
377,00
Provoz domén
3 376,40
Tvorba a aktualizace webů
54 533,49
Dopravné
22 559,40
Právní a konzultační služby
11 170,00
Ekonomické poradenství
50 457,00
Stezka zdraví-tabule,úklid
12 922,00
Poštovné
11 683,00
Telefonní poplatky
37 433,00
Nájemné nebytové prostory
160 812,00
Nájemné pozemek
20 200,00
Účetnické práce
125 000,00
Licenční smlouvy,recenze
30 000,00
Tiskařské práce
229 631,00
Reklama a inzerce
14 102,90
Zhotovení grafických prací
6 500,00
Celkem za služby
790 380,19
Dohody o PP
153 560,00
Zaměstnanci a dohody o PČ
875 506,00
Celkem mzdy
1 029 066,00
Zdravotní
73 715,00
Sociální
204 988,00
Celkem zákonné sociální pojištění
278 703,00
Zákonné pojištění zaměstnanců
3 930,00

Celkem zákonné sociální náklady
Dárkové poukázky
Celkem dary
Penále FÚ
Ostatní pokuty a penále
Odměna peněžním ústavům
Ostatní
Celkem ostatní náklady
Amavet
Síť ekologických poraden STEP
SSEV Pavučina
Celkem příspěvky ostatním organizacím
CELKEM NÁKLADY

3 930,00
1 100,00
1 100,00
6 408,00
6 408,00
6 487,00
2 710,00
9 197,00
730,00
2 000,00
1 000,00
3 730,00
2 344 048,85

Výnosy 2013
Popis
Zůstatek
Knihy
21 855,00
Knihy Chráněná území
131 738,00
Celkem tržby knihy
153 593,00
Plyn
1 925,00
Kopírování
150,00
Poštovné a balné knihy Chráněná území
6 625,00
Sazba a tisk
6 605,00
Nájemné
38 436,00
Grafické práce
25 900,00
Elektrická energie
3 064,60
Poštovné a balné - knihy ostatní
945,00
Výukové programy
169 345,00
Zajištění akce
23 100,00
Environmentální vzdělávání
7 500,00
Vodné a stočné
343,00
Celkem služby
283 938,60
Prodej zboží – obchůdek
29 812,00
Celkem tržby za zboží
29 812,00
Změna stavu vnitrpodnik.zásob
-201,00
Celkem změna stavu vnitropod.zásob
-201,00
MŠMT ČR – AMAVET
80 000,00
Město Brno – OŠ
18 000,00
Dotace MŠMT - OPVK
1 437 162,61
Město Brno –OŽP
40 000,00
Město Brno -OŽP
30 000,00
Město Brno střed
5 000,00
Badger Meter
10 000,00
Dotace JMK - OPVK
418 803,28
Celkem dotace
2 038 965,89
Úroky
2 660,78
Celkem úroky
2 660,78
Ostatní výnosy
675,39
Dary
299,60
Celkem ostatní výnosy
974,99
Členské příspěvky-Ekotéka
600,00
Ostatní výnosy
254,00
Celkem členské příspěvky
854,00
CELKEM VÝNOSY
2 510 598,26

CELKEM NÁKLADY
CELKEM VÝNOSY
ROZDÍL

2 344 048,85
2 510 598,26
166 549,41

_____________________________

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 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, antikvariátu a obchůdku,
návštěvníkům vzdělávacích akcí a členům
knihovny 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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