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______________________________
V roce 2015 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 neziskové
organizace, pokračovala za plného provozu
postupná šetrná rekonstrukce objektu
a zahrady. Do projektu přibyli noví
spolupracovníci, včetně dobrovolníků a také
návštěvníků a klientů, kteří projekt významně
podporovali využíváním zpoplatněných
služeb a drobnými dary.
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, rostoucí počet návštěvníků
tvořili zejména mladí lidé, rodiče s dětmi, ale
stále častěji také senioři, včetně pamětníků
z Husovic, Lesné nebo samotného Písečníku,
kteří nám pomáhají skládat ze vzpomínek
a starých fotografií historickou mozaiku
tohoto pozoruhodného místa.
V našem centru proběhla řada tematických
akcí, brigád, setkání spolupracovníků
a příznivců. Vedle aktivit v brněnském
písečníku jsme provozovali naši Stezku
zdraví, za velkého zájmu pokračoval náš
rozsáhlý projekt výukových programů pro
školy.

Zbyněk Zavadil

Stěžejní aktivity
v roce 2015

______________________________

V roce 2015 jsme realizovali
zejména následující programy
a služby:


Inspirační a osvětové centrum
Písečník 94, kde pokračovaly naše
informační, poradenské a osvětové
aktivity pro veřejnost. Po celý rok bylo
třikrát týdně otevřeno pro veřejnost,
návštěvníci se mohli seznámit se
zajímavou historií bývalé provizorní
kolonie, prohlédnout si objekt i vznikající
bylinkovou zahrádku, získat inspiraci pro
šetrnější životní styl, publikace
o životním prostředí, seznámit se
s ekodrogerií, vermikompostérem,
šetrnými postupy renovace starých
předmětů. Kromě toho jsme za
rostoucího zájmu veřejnosti uskutečnili
tematické akce, například Objevujeme
Písečník, Jarní odemykání nebo Kouzelné
Vánoce.

 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. Velký zájem byl o výjezdní
programy a také o programy „na klíč“,
kterými vycházíme vstříc konkrétním
požadavkům škol. V roce 2015 jsme
realizovali 203 programů pro více jak
3 500 dětí.
Dále jsme uskutečnili například Den bez
aut v Žabčicích, oblíbený happening
Písečnické vínožraní na podporu naší
tradiční zahrádky, společně s dalšími
neziskovkami jsme se zapojili také do
akce na podporu prodeje živých
vánočních stromků v květináči.
V prostorách centra se scházel oblíbený
Klub rodičů s dětmi.

 Uskutečnili jsme již 11. ročník ojedinělé
soutěže Moje Veličenstvo kniha a jeho
slavnostní vyhlášení spojené s výstavou
soutěžních prací v Písečníku. Přihlášeno
bylo 100 originálních dětských prací.


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

 Dobročinný antikvariát
Darováním a nákupem knih podpořili
naši příznivci realizaci našich neziskových
aktivit a zachránili tak stovky krásných
knih před likvidací. Antikvariát doplnila
v průběhu roku novinka – dobročinné
vetešnictví.


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 výrobky fair trade.
Sortiment jsme rozšířili například
o dřevěné vyřezávané ozdoby a výrobky
z ručního papíru.



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 2015 se konala dne 20.6. 2016.

Program
1. Zpráva o činnosti a finanční zpráva za rok 2015
2. Zhodnocení a výhled na další období
3. Volba ředitele/předsedy sdružení
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
2015

______________________________

NÁKLADY 2015
Spotřeba materiálu
Energie
Prodej zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Služby
Mzdy
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Dary
Ostatní náklady
Příspěvky ostatním organizacím
CELKEM NÁKLADY

86 834,92
17 969,65
32 253,80
13 000,00
15 366,00
202 618,74
361 577,00
93 413,00
1 491,00
1 400,00
3 589,04
970,00
830 483,15

VÝNOSY 2015
Tržby za knihy
Služby
Tržby za zboží
Dotace MŠMT ČR - AMAVET
Dotace Město Brno - OŠ
Dotace Nadace Veronica
Dotace mezd ÚP
Dotace Město Brno - OŽP
Dotace Město Brno - OŽP
Dotace MČ Řečkovice
Úroky
Ostatní výnosy
CELKEM VÝNOSY

88 822,00
268 844
46 656,00
90 000,00
18 000,00
10 000,00
20 000,00
53 000,00
60 000,00
5 000,00
1 493,18
11 000,00
672 815,18

Rekapitulace, hospodářský výsledek 2015
CELKEM NÁKLADY
CELKEM VÝNOSY
ROZDÍL

830 483,15
672 815,18
-157 667,97

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