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Zpráva o činnosti STEP za rok 2008
Přehled akcí:
8.1.
17., 18,
25., 31.
6.2.
6.2.
18.2.
19.2.
21.2.
3.4.
15.5.
15.5.
15.5.
20.5.
21. – 22. 5.
2.6.
6.6.
10.6.
17. – 20.6.
14.7.
3.9.
5.9.
9.9.
15. – 17.9.
21.-24.10
29.-31.10.
31.10.
6.11.
12.-14.11.
14.-15.11.
27.11.
5.12
27.12.

Zelené úřadování, Jičín, lektorka K. Kanichová
24., Semináře Zelené úřadování pro pracovníky olomouckého magistrátu,
lektoři K. Kanichová a P. Ledvina
FSS, MU Brno, Interview k dotazníkovému průzkumu, Brno, K. Kanichová
Pracovní setkání k formulaci strategie EP, Brno, K. Kanichová
Pracovní podskupina Env. poradenství mezirezortní prac. skupiny EVVO,
účast Kanichová Kamila
Konference Uh. Brod v rámci projektu Zelená pro Zlínský kraj, lektor
Kamila Kanichová, Petr Ledvina
Zasedání výkonného výboru, Brno
Seminář Zelené úřadování v teorii a praxi, Olomouc, lektorka K.
Kanichová
Cenia – jednání k problematice směrnice „ekologicky šetrná služba“ pro
kancelářské provozy
MŽP – jednání k problematice financování a rozvoje EP
Budování kapacit pro EMAS Easy v Severní Evropě, Praha, Cenia
Udržitelná spotřeba a výroba - její uplatnění ve výuce na školách, Kladno,
lektorování Kamila Kanichová
Valná hromada STEP, Praha
Ekoporadenství – příležitost pro vás, České Budějovice, lektoruje K.
Kanichová
Pracovní jednání STEP s náměstkyní ministra MŽP Ing. Rut Bízkovou a
s vedoucím odboru Ing. Kažmierskim, Praha, Kanichová, Gaillyová
Seminář Zel. úřadování, Jičín, lektorka Kanichová
Návštěva z Valonska, Praha, Brno, Ostrava, Hostětín, účast Gaillyová,
Kanichová
1. setkání užší koord. skupiny pro projekt PUS, Brno, účast Kanichová,
Kšiňanová
Předání podnětů k zelenému úřadování vedení MěÚ N. Jičín
jednání k zel. úř. na KÚ Královehradeckého kraje
První kontrolní den – zakázka MŽP, Praha, účast Kanichová
1. setkání metodologů PUS, Brno, účast Kanichová, Kšiňanová
Seminář Emas Easy, Hostětín, účast Gaillyová, Kanichová
Stáž Valonsko – Kanichová, Gaillyová, Chalupská
Evropské setkání k udržitelné spotřebě a výrobě, Praha, účast Kanichová.
Kontrolní den k zakázce Env. poradenství 2008, MŽP Praha, účast
Kanichová
Seminář Env. poradenství,Praha - Michle, účast Kanichová, Kšiňanová
Stáž po českých poradnách – poradci ze Slovenska a Maďarska,
Visegrád, účast Kanichová
Prezentace aktivit STEP na výročním setkání ECE, Bratislava, účast
Gaillyová, Kanichová
Seminář Zelené úřadování, MČ Praha – Letňany, lektor Kanichová
Kontrolní den MŽP – závěrečná zpráva zakázky MŽP – EP 2008, účast
Kanichová
Zasedání VV, internetová konference – účast: Gaillyová, Chalupská,
Sequens, Urban, Guthová, Kanichová

Seznam projektů a zakázek:

a)
Eco Stands For
- cíl projektu: vytváření standardů environmentálního poradenství a kurikula vzdělávacího kurzu
pro poradce na evropské úrovni
- role STEP - partner
- doba realizace: říjen 2004 – duben 2008
- European Commision, Leonardo da Vinci
b)
Poradenství pro udržitelnou spotřebu (PUS)
- předmět a umístění projektu: projekt se zaměřuje na rozvoj metod environmentálního
poradenství, školení poradců a pilotní ověření navrhovaných metod v institucích veřejné správy
včetně zajištění zpětné vazby pro jejich úpravu a zlepšení. Součástí projektu je i prezentace
jeho výstupů formou publikací, spolupráce s médií, www stránek
- role STEP v projektu: nositel projektu
- doba realizace: 1.7.2008 – 31.12.2009
- NROS, Blokový grant
c)
Smlouva č. S/23/MN/340/08
- předmět a umístění projektu: odborně a organizačně zajistit projekt spolupráce ČR a Valonska
s názvem Podpora environmentálního poradenství v České republice v roce 2008
- role STEP v projektu: nositel projektu
- Ministerstvo životního prostředí
d)
Zakázka dle Smlouvy č. S17/KR/340/08/E
k zajištění vybraných úkolů environmentálního poradenství na základě výsledků zadání
zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky pro rok 2008 „Environmentální poradenství
v ČR v roce 2008“
- předmět a umístění projektu:
o Cílené postupné budování a rozvíjení funkčního systému pro poskytování dostupných
kvalifikovaných environmentálních poradenských služeb veřejného zájmu v každém
kraji a regionu; Podpora realizace vzdělávacích programů pro environmentální poradce
různých oborů a specializací zaměřenou na oblast životního prostředí
o Podpora aktivního zapojování ekologických poradců a poraden do aktualizace a
realizace krajských (popř. i místních) koncepcí EVVO pro oblast EP ve smyslu
budoucího osamostatnění EP
o Zajištění související datové a informační podpory pro vyhodnocování účinnosti
krajských systémů EVVO pro oblast EP jako služby ve veřejném zájmu
o Průběžná identifikace tzv. bílých míst dostupnosti služeb veřejného zájmu
environmentálních poraden nebo poradců NNO v rámci ČR
o Zajištění systematické metodické podpory a vzdělávání ekologických poradců NNO
v oblasti poskytování služeb (zohledňující existující nástroje a kritéria)
o Podpora programů napomáhajících uvádění přijatých koncepcí, politik, zákonů a
nástrojů do praxe
o Podpora zavádění systému EMAS v MSP, na úřadech veřejné správy a v jiných
státních nebo neziskových organizacích a institucích
o Podpora realizace environmentálních vzdělávacích rekvalifikačních programů pro
management a odborné pracovníky (zejména úřady a instituce státní správy a pro
MSP). Konečná formulace měřitelných a ověřitelných standardů pro poradenské služby
(včetně etického kodexu poradce)
o Dopracování procesu certifikace environmentálních poradců a environmentálních
poraden jako služby ve veřejném zájmu vycházející ze studie Akreditace ekoporadce,
umístěné na webu: http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/evvo_poradenstvi
o Zapojovat sítě ekologických poraden, asociací aj. subjektů poradenských organizací do
mezinárodní spolupráce a výměny zkušeností (např. formou výměnných stáží a
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-

vzdělávacích programů odborných poradců a managementu, vzájemné prezentace
poradenských projektů a aktivit)
role STEP v projektu: realizátor zakázky
Ministerstvo životního prostředí,

Další drobné projekty a zakázky:
e) Zelená pro Zlínský kraj
- role STEP: subdodavatel
- aktivity: dvouletý cyklus vzdělávání v rámci modulu „zelené hospodaření“, metodická a odborná
podpora aktivit
f) Green procurement and green office management - experience exchange on the field of
eco-counselling
- role STEP: partner
- aktivity: vzájemná výměna zkušeností z oblasti ekoporadenství pro environmentálně šetrný
provoz kanceláří, studijní pobyty, publikace
- účastníci: ekoporadci z České republiky, Slovenska a Maďarska
g) Women and Active Eco-citizenship in Europe
- role STEP: partner
- aktivity: posilovat prosazování žen do přípravy lokálních environmentálních politik, identifikace
a prezentace úspěšných zkušeností žen pracujících v NNO nebo v lokální politice ve 4 zemích,
popis překážek, se kterými se setkávají i jejich úspěchů, povzbuzení dalších žen na lokální
úrovni a předestření možností pro jejich seberealizaci.
- účastníci: ženy z Bulharska, České republiky, Francie a Řecka
h) Mosek – Moravskoslezská síť ekoporaden
- role STEP: partner
- aktivity: lektorování seminářů, workshopů, konzultace, tutoring, poskytování informačních
materiálů
i)
-

j)
-

Zakázka pro Cenii - Zpracování návrhu specifických požadavků technické směrnice pro
udělení ekoznačky "Ekologicky šetrná služba" kategorii "Kancelářský provoz"
role STEP: realizátor zakázky
aktivity:
o popis stávajícího stavu v oblasti úpravy ekologického značení pro kancelářské
provozy
o koncepce směrnice - pravidla a přístupy pro vymezení kategorie i pro specifické
požadavky, jejich zdůvodnění
o vlastní návrh směrnice
Udržitelná spotřeba ve veřejném sektoru SMART-SPP
role STEP: partner
účast české a maďarské poradenské asociace
nositel: ICLEI

k)
Spolupráce s ukrajinskými NNO
- role STEP: partner
- aktivity: podpora kapacity ukrajinských NNO prosazujících proces evropské integrace a
proevropských hodnot, přenos zkušeností, příprava společných projektů
l)
-

Budování kapacit pro Emas Easy v Severní Evropě
třetí kolo programu na budování kapacit konzultantů v jednotlivých členských zemích
role STEP: partner
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-

aktivity: vzdělávání konzultantů, pilotní implementace EMAS Easy v podnicích, sdílení
zkušeností a workshopy
nositel programu: Eco-conseil Entreprise, Belgie

m) Semináře Zelené úřadování pro pracovníky:
- Městské části Praha – Letňany
- Městského úřadu Jičín
- Magistrátu města Olomouce

3. Členství v pracovních skupinách
-

Spotřebitelský poradní výbor
Pracovní skupina pro udržitelnou spotřebu a výrobu
Pracovní skupina pro dobrovolné nástroje
Mezirezortní pracovní skupina pro EVVO a pracovní podskupina Environmentální poradenství /
Rada pro environmentální poradenství

4. Evropská spolupráce
-

členství v ECE a zároveň práce v Radě ECE
realizace projektů založených na spolupráci s organizacemi s různých evropských zemí

5. Personální zajištění
-

Kamila Kanichová – výkonná ředitelka
Šárka Kšiňanová – asistentka
Radka Batelková – účetní
dále STEP zajišťuje své aktivity prostřednictvím DPP a DPČ. (V roce 2008 bylo takto
zaměstnáno na DPP 13 osob, na DPČ 2 osob.)

Členové výkonného výboru STEP: Yvonna Gaillyová (předsedkyně a statutární zástupce), Zuzana
Guthová, Edvard Sequens, Hana Chalupská, Jan Urban.
Revizorka: Hana Pechalová

6. Kontakty – kanceláře STEP:
SÍŤ EKOLOGICKÝCH PORADEN
Panská 9, 602 00 Brno
Tel.: 542 422 758
Pobočka Ostrava:
Na Hradbách 3, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 111 281
E-mail:
step@ecn.cz
ostrava.step@ecn.cz
www.ekoporadna.cz
www.zeleneuradovani.cz
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PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH
Survey of Assets and
Obligations
AKTIVA / ASSETS

k 31. prosinci 2008
to 31st December 2008

Částka

Částka
Amount

PASIVA / LIABILITIES
Vlastní zdroje
Inside sources
Fondy organizace - pokračování
projektů z roku 2007
Organizational funds –
continuation of projects from
2007

Pokladna
16 865 Kč
Cash flow
Bankovní účty
Bank accounts
Poskytnuté provozní zálohy
Operation advances provided
Ostatní pohledávky
Other claims
DPH

Fondy organizace – ze zisku

755 279 Kč

Hospodářský výsledek roku 2008

6 000 Kč

Economic result in 2008

1 013 144 Kč

HV ve schvalovacím řízení

Amount
107 368 Kč

1 275 210 Kč

218 589 Kč
96 183 Kč
163 984 Kč

23 572 Kč

Oběžná aktiva celkem
Total current assets
Kurzové rozdíly aktivní

AKTIVA CELKEM
TOTAL ASSETS

Vlastní zdroje celkem

1 814 860 Kč

Total inside sources
Cizí zdroje

92 378 Kč

Outside sources
PASIVA CELKEM

1 907 238 Kč

TOTAL LIABILITIES

1 861 334 Kč
45 904 Kč

1 907 238 Kč

VÝSLEDOVKA
Incomes and Expenses
Statement
NÁKLADY

Částka

VÝNOSY

Částka

Expenses
Materiálové náklady

Amount

Incomes

Amount

Material costs

32 938 Kč

Převod nevyčerpaných darů
z roku 2007 na projekty
Transfer of unspent donations
from 2007 onto projects

Služby
Services
Poštovné
Postage
Telefony
Telephone
Ostatní služby (služby poraden,
grafické služby, web, organizační
poradenství a koordinace, nájem,
…)

Ostatní výnosy

9 618 Kč
10 798 Kč

4 091 692 Kč
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292 865 Kč

30 301 Kč

Other services ( services of ecocounselling offices, typographical
design, web,
organizational consultancy and
coordination, rent, …)
Cestovné
Travelling costs
Náklady na reprezentaci,
občerstvení na akcích
Representation costs

Členské příspěvky

18 516 Kč

Membership fees
Tržby za služby ostatní
Sales of services

9 137 Kč

Služby celkem

Služby pro MŽP

4 139 761 Kč

Services total
Osobní náklady celkem
Salaries

32 000 Kč

3 956 300 Kč

Služby pro Vitu - projekt Mosek

68 000 Kč

Služby Cenia

67 283 Kč

Služby - stat.město Olomouc

49 998 Kč

Služby - Eco-Conseil Entreprise
Služby - ostatní

42 402 Kč
54 918 Kč

Výnosy z finančního majetku –
úroky
Bank interest

3 404 Kč

450 533 Kč

Bankovní poplatky

6 030 Kč
Bank Fees
Převod nevyčerpaných darů na
projekty do
fondu organizace
1 275 210 Kč
Transfer of unspent donations
to projects in the organizational
fund
Kurzové ztráty

Přijaté příspěvky

437 Kč

Exchange rate´s losses
Ostatní náklady

Leonardo (snížení)

602 Kč

Nadace rozvoje občanské
společnosti
CMC
Poskytnuté příspěvky - členské
příspěvky
NÁKLADY CELKEM
Total Expenses
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK –
Zisk
Economic result
OBRAT / Turnover

-146 677 Kč
1 410 195 Kč
143 790 Kč

3 085 Kč
VÝNOSY CELKEM
Total Income

6 004 779 Kč

96 183 Kč
6 004 779 Kč

OBRAT/ Turnover
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6 004 779 Kč

