Síť ekologických poraden
Czech Eco-Counselling Network
STEP

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ANNUAL REPORT
2005

OBSAH
Základní informace ....................................................................... .................................................. 2
Cíle a poslání STEP ..................................................................... .................................................. 2
Formy činností STEP.................................................................... .................................................. 2
Řízení organizace......................................................................... .................................................. 3
Aktivity a činnosti STEP v roce 2005............................................ .................................................. 3
Personální a technické zajištění STEP ........................................ .................................................. 6
Členská základna STEP............................................................... .................................................. 7
Hospodaření organizace v roce 2005 .......................................... .................................................. 17
Adresář členů ............................................................................... .................................................. 19
Poznámky........................................................................................................................................ 20

1

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Síť ekologických poraden (STEP) byla založena v září 1997 jako občanské sdružení subjektů
zabývajících se ekologickým poradenstvím. Ekologické poradny v pěti místech republiky již po tři
předcházející roky (1995-1997) spolupracovaly na společném projektu, zaměřeném na vzájemnou
komunikaci a společné vzdělávání, a to zejména v oborech komunikativních. Společně tehdy rovněž
vytvořily publikaci ”Ekologické poradenství”, popisující některé základní projekty ekologických
poraden.
Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní a všestranné
informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a
jejich vlivu na životní prostředí. Ekologické poradenství se tak podílí na vytváření ekologického
povědomí obyvatelstva.
Těžiště činnosti ekologických poraden je preventivní péče o životní prostředí a snaha o
podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou,
státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou.
Samotné projekty jednotlivých poraden zasahují do řady oblastí péče o životní prostředí. Projekty
městských poraden se velmi často zabývají prevencí vzniku odpadů, šetřením vody a energie,
spotřebitelským poradenstvím, poradny ve venkovských oblastech věnují pozornost podpoře trvale
udržitelného využívání krajiny a podpoře ekologického zemědělství.
Síť ekologických poraden je členem Evropské asociace ekologických poradců - Eco-Counselling
Europe.

CÍLE A POSLÁNÍ STEP
Pro posílení prosazování společných cílů a zvýšení efektivity své práce založily ekologické poradny
sdružení, jehož posláním a cílem jsou:
•
•
•
•
•

prosazovat preventivní ochranu životního prostředí jako princip při rozhodování jednotlivých
občanů, orgánů státní správy a samosprávy i podnikatelské sféry
podporovat vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností a informací mezi svými členy v oblasti
ekologického poradenství
napomáhat udržování pospolitosti a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP
podílet se na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, pečovat a dbát o
kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a pečovat o jejich odborný růst a informovanost
pomáhat dalším organizacím vybudovat a zdokonalit jejich zázemí a vyškolit jejich pracovníky tak,
aby mohli kvalifikovaně poskytovat ekologické poradenství

FORMY ČINNOSTÍ STEP
STEP využívá metodu systémového poradenství, která podle intenzity kontaktu s klientem vymezuje
jednotlivé typy poradenství:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zprostředkování (odkázání klienta na jiného odborníka z nabídky služeb)
poskytnutí informací (v podobě písemných podkladů, brožur, letáčků, literatury, přednášek, ...)
posudek (písemná analýza a zhodnocení problémů klienta většinou s doporučením ekologicky
vhodného jednání)
odborné a procesní poradenství (poradna je přímým partnerem projektu: dává podněty, účastní se
akcí, ...)
management na dobu určitou (dočasné převzetí odpovědnosti za realizaci určitého projektu)
K naplňování svých cílů STEP zejména:
pořádá vzdělávací kurzy, semináře, exkurze, diskuse, stáže, konference a setkání pro své členy i
pro veřejnost
vydává periodické i neperiodické publikace
zprostředkovává příjem a šíření aktuálních informací zvenčí, výměnu informací mezi členy,
poskytuje veřejnosti informace o ekologickém poradenství a činnosti členů
realizuje vlastní projekty a koordinuje práci na nich
definuje, prosazuje a propaguje profesi ekologického poradenství, propaguje činnost a výsledky
svých členů
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•
•
•

zajišťuje metodickou pomoc nově vznikajícím ekologickým poradnám
podle potřeby a dohody členů je zastupuje v mezinárodních sdruženích, při jednáních s ústředními
orgány státní správy, se sponzory a dárci, vzdělávacími institucemi a dalšími partnery včetně
zahraničních
podporuje vznik a činnost pracovních skupin členů zaměřených na řešení konkrétních odborných
nebo organizačních problémů

ŘÍZENÍ ORGANIZACE
Nejvyšším orgánem STEP je Valná hromada. V období mezi Valnými hromadami řídí STEP Výkonný
výbor, který ze svého středu volí předsedu. Výbor se schází k přípravě společných setkání a
společných projektů, k tvorbě vize a strategie STEP a způsobu jejich realizace. Setkání Výboru
probíhají zpravidla čtyřikrát do roka.
Složení výkonného výboru STEP (v roce 2005):
Yvonna Gaillyová (předsedkyně)
Zdeněk Jakubka
Miroslav Janík
Zuzana Guthová
Julius Kunčar

AKTIVITY A ČINNOSTI STEP V ROCE 2005
Současné aktivity STEP sledují dlouhodobé cíle a poslání organizace, která má charakter profesního
sdružení. Jako takové soustředí svou činnost na:
•
vzdělávání poradců
•
informační podporu poraden
•
realizaci společných projektů
•
prosazování poradenství na národní a evropské úrovni
K hlavním oblastem aktivit Sítě ekologických poraden v roce 2005 patřily:
• rozvoj environmentálního poradenství v rámci ČR
• evropská spolupráce
• udržitelná veřejná správa (GPP)
V roce 2005 pracovala STEP na těchto projektech a zakázkách:
Projekty:
•
ECO-ECHO (Eco-Counselling – Experience, Challenges, Opportunities - Eko-poradenství –
zkušenosti, výzvy, příležitosti)
- cíl projektu: rozvoj kapacit environmentálních NNO, které se zabývají ekoporadenstvím a přenos
úspěšných metod poradenství zaměřených na cílovou skupinu veřejnosti
- aktivity projektu: studijní pobyty, tutoring, workshop, seminář
- role STEPi v projektu: autor a realizátor projektu, partnerem projektu je „die umweltberatung“
- doba realizace: březen 2004 – únor 2005
- projekt byl podpořen European Commision, Phare
- poskytnutá částka:18.550€
•
-

-

ECO STANDS FOR
cíl projektu: vytváření standardů environmentálního poradenství a kurikula vzdělávacího kurzu pro
poradce na evropské úrovni
aktivity projektu: v osmi různých partnerských zemích byla zpracována Analýza sítí ekoporaden,
profilů pracovní pozice a odborného vzdělávání v Evropě. Byla vytvořena příručka standardů pro
profesní vzdělávání poradců. Byla navržena a odzkoušena zkušební verze kurzu – e-learning a
trénink
role STEPi v projektu: partner projektu, pracuje jako dodavatel vstupních analýz za ČR, jako
garant modulu zaměřeného na tvorbu standardů a zodpovědný editor Příručky standardů
doba realizace: říjen 2004 – říjen 2007
projekt byl podpořen European Commision, Leonardo da Vinci
poskytnutá částka: 35.634€ (celkové náklady na projekt - 447.346€)
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Zakázky:
•
Ekologizace provozu budovy Libereckého kraje (Liberecký kraj) – zpracování analýzy a návrhu
opatření
•
S m l o u v a o dílo č. HS 31/130/05/E k zajištění vybraných úkolů environmentálního poradenství
nestátní neziskovou Sítí ekologických poraden v roce 2005 (MŽP) – zpracování studií a analýz
týkajících se nekomerčního environmentálního poradenství, vzdělávání a podpora činnosti
poraden (cca 40 organizací) v rámci ČR

VZDĚLÁVÁNÍ EKOPORADCŮ:
V roce 2005 připravila STEP pro zvýšení kvalifikace ekoporadců několik seminářů:
•
Seminář - Eco-Echo – Ozvěny z Rakouska, Brno
•
Seminář – Komunikace pro ekoporadce, Praha
•
Seminář – Ekoporadenství v Evropě, financování a spolupráce, Praha
•
Workshop – Zelené úřadování, Brno
•
Seminář – Standardy kvality poradenských služeb, Brno
V rámci všech vzdělávacích akcí probíhala i metodická a informační podpora env. poraden formou
konzultací, neformálních diskusí, poskytování informačních materiálů (odborná témata, legislativa ŽP)
ze strany STEP a mezi jednotlivými poradnami navzájem. Přímý vzájemný kontakt a výměna
zkušeností pracovníků zastávajících pozice ekoporadce v různých organizacích a místech ČR je
považován za velmi cennou součást jejich vzdělávání.
Chronologický přehled akcí v roce 2005
datum

akce

17.2.
18.2.
16.-18.3.
4.5.
5.5.
23.5.
25.5.
27.6.
13.7.
1.8.
18.8.
5.9.
13.9.
26.9.
26. – 27.9.
16. – 17.10.
18. – 20.10.
25.10.
1.11.
10.11.
11.11.
15.11.
16.11.
23.11.

Seminář – Eco-Echo – Ozvěny z Rakouska, Brno
Valná hromada STEP, Brno
Eco stands for – meeting, Brno
Ekologizace Libereckého kraje, konzultace
Zasedání Pracovní skupiny pro udržitelnou spotřebu a výrobu
Seminář GPP – účast, Praha
Zasedání výkonného výboru STEP, Brno
Setkání ekoporaden na Slovensku
Zasedání Spotřebitelského poradního výboru (účast Ing. Velek)
Přestěhování kanceláře v Ostravě + nová asistentka STEP
Vyhlášení výběrového řízení – program EP_2005
Zasedání výkonného výboru STEP, Brno
Kontrolní den na MŽP, Praha
Seminář Mezirezortní pracovní skupiny EVVO, Praha
Seminář – Komunikace pro ekoporadce, Praha
Setkání asociace evropských ekoporadci, Brusel
Týden udržitelného rozvoje, Brusel
Seminář – Ekoporadenství v Evropě, financování a spolupráce, Praha
Kontrolní den na MŽP, Praha
Workshop – Zelené úřadování, Brno
Seminář – Standardy kvality poradenských služeb, Brno
Zasedání spotřebitelského poradního výboru (účast Ing. Velek)
Udržitelná spotřeba – školení pro poradce JM sítě, Brno
Pracovní setkání – experti z Valónska a MŽP (prevence v oblasti odpadů a
energie
Kontrolní den MŽP, Praha

8.12.

STEP je členem poradních orgánů na národní úrovni: Pracovní skupiny pro udržitelnou spotřebu (při
Radě Vlády pro udržitelný rozvoj) a Spotřebního poradního výboru (při MPO).
STEP může navázat na tradici spolupráce s dalšími síťovými organizacemi na národní úrovni –
Národní síť zdravým měst, Sdružení obrany spotřebitelů.
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VYDANÉ PUBLIKACE:
•
Studie o stavu environmentálního poradenství v roce 2005
•
Poskytování informací o ŽP na krajských úřadech
•
Výzkum veřejného mínění Ekologické poradenství z pohledu občanů ČR
•
Analýza sítí ekoporaden, profilů pracovní pozice a odborného vzdělávání v Evropě
Studie - Environmentální poradenství
Na 63 stranách se studie zabývá stavem environmentálního poradenství v České republice a
srovnává ho se stavem v dalších zemích EU. Do studie nebyly zařazeny komerční služby, ale pouze
poradenské organizace patřící do neziskového sektoru. Studie je rozčleněna do 13 kapitol, kapitoly 110 tvoří samostatnou studii, kapitola 12 a 13 obsahují přehled příloh a seznam použité literatury.
Obsah kapitol:
1. cíle
2. úvod do problematiky environmentálního poradenství
3. metody práce environmentálních poraden
4. produkty
5. témata a reflexe potřeb v aktivitách environmentálních poraden
6. management a lidské zdroje
7. vzdělávání
8. management kvality, standardy
9. ekonomické podmínky
10. spolupráce v rámci sítí
V kapitole 11 jsou formulovány závěry a doporučení:
- Efektivita finančního směřování pro environmentálního poradenství
- Podpora vhodných typů služeb ekoporaden
- Tvorba systému monitorovacích indikátorů a kriterií pro rozvoj ekoporadenství v ČR
- Podpora specializace poradců a poraden
- Podpora lokálně zaměřených služeb
- Podpora rozvoje metodických center na regionální úrovni
- Podpora spolupráce mezi poradci a poradnami v rámci ČR, popř. EU
- Zabezpečení vzdělávání ekoporadců systémem obvyklým v EU
Studie – Poskytování informací o životním prostředí na krajských úřadech
Cílem studie je zjistit, jak krajské úřady přistupují k problematice informování o životním prostředí.
Studie má 59 stran a 5 kapitol:
1. úvod
2. analýza situace v jednotlivých krajích
3. výsledky dotazníkového průzkumu
4. závěry
5. doporučení
Studie se zaměřuje zejména na otázky:
- jak aktivně poskytují úřady informace o životním prostředí
- jaké je personální zajištění
- zda je k dispozici specializované kontaktní místo pro veřejnost
- jaká je dostupnost informací pro veřejnost šířenými publikacemi
- zda mají krajské úřady zájem o tištěné informace
Při sestavování studie bylo použito těchto metod a zdrojů dat:
- analýza krajských koncepcí EVVO
- analýza krajských webů a portálů vztahujících se k ŽP a EVVO
- dotazníkový průzkum
- telefonický kontakt s osobami, které vyplňovaly dotazníky
- zpětná vazba od osob dlouhodobě činných v EVVO na území daného kraje
- osobní návštěvy a strukturované rozhovory ve vybraných krajích
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE:
Spolupráce s ekoporadenskými asociacemi z dalších evropských zemí v roce 2005 pokračovala prací
na projektech ECO-ECHO a ECO STANDS FOR.

PERSONÁLNÍ A TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ STEP:
Personální zajištění STEPi je specifické díky síťovému charakteru organizace a jejich aktivit.
Stabilní personální zázemí zajišťují administrativní pracovníci (administrace projektu, účetnictví,
korespondence, komunikace) a management (výkonný výbor a ředitelka) v celkovém součtu 2
pracovních úvazků.
K projektům a zakázkám se vytvářejí speciální projektové týmy, které sestávají z kapacit členských
organizací dle specifických požadavků a zaměření daného projektu.
STEP má v pronájmu kancelář v Ostravě, která je vybavena technickým zázemím pro dva pracovníky
– asistentku a výkonnou ředitelku (psací stoly, PC, notebook, laserová tiskárna, Internet, telefonní
linka, technika pro zpracování dokumentů).
Dále STEP využívá kanceláře ZO ČSOP Veronica v Brně, kde má organizace sídlo, archiv, účetní
agendu, sídlo účetní a sídlo předsedkyně. V těchto kancelářích může využívat PC, internet, telefony,
tiskárny, fax, kopírku, seminární místnost.
Pro zabezpečení své činnosti příležitostně používá zázemí a vybavení kanceláří svých členských
organizací

ČLENSKÁ ZÁKLADNA STEP
V roce 2005 měla STEP 14 členů a 1 čekatele. Jsou to environmentální poradny působících v
Českých Budějovicích, Vlašimi; Táboře, Brně, Veselí nad Moravou, Valašských Kloboukách, Ostravě,
Praze , Horním Maršově, Litoměřicích, Hradci Králové, Valašském Meziříčí, Olomouci, Žďáru nad
Sázavou, Uherském Brodě.
Členové STEP v roce 2005:
Řádní členové
Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Ekologický právní servis
Hnutí DUHA Olomouc
Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim
Rosa – Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Vita – občanské sdružení
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
Zelený kruh
ZO ČSOP Kosenka
ZO ČSOP Centaurea
ZO ČSOP Veronica
Přidružený člen:
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, VÚHU a.s.
Čekatel:
Ekoinfocentrum ZO ČSOP Jihlava

STEP V ČÍSLECH:
Ukazatel
Počet členských organizací STEP
Poskytnuté poradenské konzultace
Počet otvíracích poradenských hodin týdně (suma za všechny organizace)
Počet titulů vydaných publikací (knihy, letáky, plakáty,…)
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Počet
15
10 700
455
64

POPIS JEDNOTLIVÝCH PORADEN:
CALLA – SDRUŽENÍ PRO ZÁCHRANU PROSTŘEDÍ
Kromě všeobecného ekologického poradenství poskytuje Calla specializované poradenství
v oblastech obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, ochrany přírody a krajiny, metodickou i
právní pomoc občanům, obcím a občanským aktivitám pro účast ve správních řízeních a zapojování
veřejnosti do procesů posuzování vlivů staveb na životní prostředí. Rozsáhlý archiv informací k
jaderné energetice a databáze instalací obnovitelných zdrojů energie na www.zdrojeenergie.cz.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Budování Krajské sítě environmentálních center KRASEC
•
Informační pomoc obcím ohroženým hledáním úložiště vyhořelého jaderného paliva
•
Jihočeská příroda – s lidmi a pro lidi
•
Boletice – klenot přírody
•
Bourání mýtů o obnovitelných zdrojích energie
Akce v roce 2005:
•
Výstava Příroda Boletic (České Budějovice, Český Krumlov)
•
Výstava Boletice - klenot přírody (Prachatice, Český Krumlov, Chvalšiny, Olšina, Polná, Brloh)
•
Výstava Natura 2000 (Prachatice, Český Krumlov, Chvalšiny, Olšina, Polná, Brloh, České
Budějovice)
•
Výstava NPR Brouskův mlýn ve fotografiích Jana Ševčíka a Jana Nového (Strakonice)
•
Výstava Vydra říční - tajemná dáma vod a mokřadů (Lišov)
•
Výstava Ekodomy - harmonie, ekologie a ekonomika v bydlení, České Budějovice + doprovodná
přednáška Ing. Aleše Brotánka: Ekodomy - lepší bydlení v teorii i praxi
•
Zelené čtvrtky - tradiční podvečerní besedy (1x měsíčně, 10 x ročně)
•
Má železnice v jižních Čechách zelenou? - panelová diskuse ke Dni bez aut a evropskému
týdnu mobility (ve spol. s ČD, České Budějovice - září 2005)
•
Exkurze do VVP Boletice (pro zastupitele a starosty - září 2005)
•
Semináře pořádané Callou:
- Nakládání s radioaktivními odpady a veřejnost (Senát PČR, únor 2005)
- Větrné elektrárny a vliv na elektroenergetiku (Praha, červen 2005)
- Slunce pro památky (České Budějovice, listopad 2005)
•
Přednášky a referáty na konferencích:
- Tvář naší země - krajina domova (Česká krajina v EU) (březen 2005) – větrné elektárány a
krajina
- Konference Obnovitelné zdroje energie (Hradec Králové - duben 2005) - větrné elektrárny
- Výzvy dneška pro výchovu k občanství (PedF JČU, České Budějovice - listopad 2005) – jak
vyučovat o obnovitelných zdrojích energie
•
Přednášky v rámci veletrhů, festivalů, seminářů a podobně:
- Větrná energie, mýty a fakta (Hobby, výstaviště České Budějovice - květen 05)
- Alternativní zdroje energie (Ekofilmek Nadějkov - srpen 2005)
- Slunce pro Holašovice (přednáška na stejnojmenném semináři, Holašovice - listopad 2005)
•
Samostatné přednášky a besedy (nejen pro studenty SŠ, VŠ):
- Obnovitelné zdroje v České energetice (OIKOS, VŠE Praha - březen 2005)
- Kauza Boletice (JČU, České Budějovice - říjen 2005)
- Obnovitelné zdroje energie a přístup ČR (Šípek, Český Krumlov - listopad 2005)
- beseda se studenty Ped. fakulty JČU v Calle (České Budějovice - listopad 2005
•
další činnost: zapojování veřejnosti do rozhodování, EIA, účast ve správních řízeních (např. k
záměrům stavby hypermarketů), petice (např. proti výstavbě lyžařských areálů v oblasti Natura
2000),
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
Název titulu:
•
Větrné elektrárny: mýty a fakta
•
Boletice – klenot přírody – inf. skládačka (2. akt. vydání)
•
měsíční elektronický zpravodaj Ďáblík (12x/rok)
•
občasník „Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme.“ (3x/rok)
•
dále články v novinách a časopisech (např. Sedmá generace) a průběžná aktualizace webu
www.calla.cz.
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EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST PRO KRUŠNOHOŘÍ VÚHU A.S.
Specializací ekoporadny je poskytování aktuálních informací o kvalitě ovzduší v Ústeckém kraji a o
mimořádných událostech v průmyslových podnicích, zejména pak na Mostecku. Dlouhodobě se
věnuje řešení problematiky přeshraniční pachové zátěže a přípravě ekovýchovných programů pro
školy. Veřejnosti je k dispozici bezplatný Zelený telefon.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Zelený telefon pro Ústecký kraj – propagace služby Zelený telefon a ekoporadenství obecně,
projekt podpořený Ústeckým krajem
•
Ekologie na cestách – putovní výstava po ZŠ – praktické tipy jak chránit životní prostředí,
metodické materiály pro učitele, internetové stránky, soutěž, projekt podpořený Ústeckým krajem
a Mosteckou uhelnou a.s..
•
Krajina pro budoucnost – cyklus ekologických soutěží a vstupů na akcích pro děti
•
Soutěž pro ZŠ - Zelená třída
Akce v roce 2005:
•
Přednáška otevřená veřejnosti na téma „Ekoporadenství“ – Fakulta životního prostředí, UJEP
Ústí nad Labem
•
Přednáška otevřená veřejnosti na téma „Řešení problematiky pachové zátěže v Krušnohoří“ Fakulta životního prostředí, UJEP Ústí nad Labem
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Leták „Zelený telefon pro Ústecký kraj“
•
V roce 2005 zpracovalo EC Most celkem 23 ekosloupků uveřejněných v sedmi městských
zpravodajích

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS
Poradna EPS bezplatně poskytuje základní právní pomoc jednotlivcům, jejich sdružením (nevládním
organizacím) a obcím v případech, kdy je stávající nebo plánovanou činností (stavební, průmyslovou,
zemědělskou apod.) dotčeno či ohroženo životní prostředí, zdraví či příznivé životní prostředí
konkrétních lidí, případně celých lokálních komunit.
V rámci poradny pracují zaměstnanci EPS společně s dobrovolníky - studenty
právnických fakult.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Ekologickoprávní poradenství a pomoc občanům, občanským sdružením a veřejným subjektům
•
Právní klinika – Environmentální problémy a právo (ve spolupráci s Právnickou fakultou MU
Brno)
•
Administrativněprávní klinika (ve spolupráci s Právnickou fakultou UP Olomouc)
Akce v roce 2005:
•
spolupráce na Škole lidských práv 2005
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Ochrana životního prostředí v hornictví, Michal Bernard
•
Právem proti korupci, Jiří Nezhyba a kol.
HNUTÍ DUHA OLOMOUC
Tato organizace poskytuje poradenství nejen v prostorách ekoporadny, ale také telefonicky a emailem. Specializuje se na podporu občanů, kteří se angažují v konkrétních případech, kdy je
poškozováno jejich životní prostředí. Poradna vydává a distribuuje letáky, prodává knihy a Fair Trade
výrobky. Také zprostředkovává prodej biopotravin ze dvora (bioklub). Poradna zajišťuje také půjčování
frézy na zateplování oken a wattmetru a půjčování knih. Je zde ukázka žížalového kompostéru.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Ekologickoprávní poradenství a pomoc občanům
•
Propagace kompostování v mikroregionu Kosířsko
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•
•
•
•
•

Osvěta obyvatel Beskyd o velkých šelmách
Bioklub – vytváření kontaktů mezi spotřebiteli a biozemědělci
Příprava Ekomapy Olomouckého kraje
Informování obcí o plánovaných přehradách v Olomouckém kraji
Vydávání měsíčníku Ekologické listy

Akce v roce 2005:
•
Bioklub na leden – seznámení s novou prodejnou zdravé výživy Bazalka
•
Bioklub na únor - setkání bioklubu
•
Bioklub na březen – pohankové pohoštění
•
Sázení vánočních jedliček
•
Bioklub na duben – Tajemství medu
•
Probouzení biozahrádky
•
Výprava do mléčného království – exkurze do mlékárny OLMA - bio
•
Tábor na ekofarmě Baucis – pracovně vzdělávací
•
Moravská BIO – exkurze po farmách a zpracovatelích
•
Nebourejte obce kvůli uhlí – beseda
•
Kompostovat nebo nechat odvážet? - beseda v obci Luběnice
•
Kompostovat nebo nechat odvážet? - beseda v obci Lutín
•
Den otevřených dveří Ekoporadny
•
Kompostovat nebo nechat odvážet? - beseda v obci Drahanovice
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Jak správně kompostovat (brožura pro občany mikroregionu Kosířsko)
•
11 čísel měsíčníku Ekologické listy se samostatnou přílohou Olomoucký BIOzpravodaj
ZO ČSOP VLAŠIM
Ekologická poradna zájemcům poskytuje bezplatnou radu a pomoc v otázkách týkajících se
životního prostředí. Poradna se specializuje především na otázky péče o dřeviny a zeleň,
druhovou ochranu rostlin a živočichů, domácnosti a ekospotřebitelství, ekologického zemědělství a
biopotravin, přírodní zahrady. Poradenská služba je doplněna videotékou a knihovnou se studovnou s
množstvím odborné literatury.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
vydání publikace Praktický rádce – Jak chránit životní prostředí na Podblanicku
•
„Environmentální poradenství 2005“ – formulář a odpovědi na webu
•
Zpracování krajské koncepce ochrany přírody a krajiny
Akce v roce 2005:
•
Ekovečery:
- Večer o spravedlivém obchodě
- Biopotraviny s ochutnávkou
- Krajové odrůdy ovoce s ochutnávkou
•
Výstavy:
- Krajina na talíři
- Agroenvironmentální programy na zemědělské půdě
- Papír jako surovina
•
Workshopy:
- Stloukání ptačích budek
- Konopný ekovečer
- Čtení z oblíbené knihy o přírodě
- Šetrné papírování – výroba ručního papíru
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Praktický rádce - Jak chránit životní prostředí na Podblanicku
•
Ryby a mihule České republiky
•
Záložka propagující ekoporadnu
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ROSA – SPOLEČNOST PRO EKOLOGICKÉ INFORMACE A AKTIVITY, O.P.S.
Ekologická poradna Rosy se zabývá propagací udržitelné spotřeby. Každoročně vydává přehled
bezfosfátových pracích prášků na trhu. Nedílnou součástí poradny je rozsáhlá knihovna
environmentální literatury a videotéka se stejným zaměřením. Pravidelně pořádá Ekotrh při příležitosti
Dne Země a rukodělné kurzy tradičních řemesel pro veřejnost.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Propagace udržitelné spotřeby (MPO): leták o pracích prášcích, leták „Pleny, děti a my“, brožura
Nezvaní hosté, brožura Průvodce ekospotřebitele, výstava Harmonie, ekologie a ekonomika v
bydlení
•
Zelená kancelář (EU): kritéria pro zelené nakupování v obcích
•
„Vytvoření a rozvoj sítě environmentálních informačních a poradenských center v Jihočeském
kraji“ (Krajské Sítě Environmentálních Center), (ESF)
•
Plánování krajiny na komunitní bázi (MŽP)
•
Časová banka (Nadace Partnerství)
•
Interpretace místního dědictví (Nadace Partnerství, Nadace VIA)
Akce v roce 2005:
•
seminář pro poradce sítě KRASEC, Písek (ekoznačení, poradenství, ekologicky šetrný provoz)
•
seminář STEP, Brno (zelená kancelář, prací prostředky)
•
Teoreticko-praktické semináře pro maminky v mateřských centrech na téma „Plenky trochu
jinak“:MC Pansofie, Č. Budějovice, MC Máj, Č. Budějovice, MC Kamarád Kyjov
•
Povídání o bavlněných plenách a ekologicky šetrných pracích prášcích, lektor: Lubomír Fiedler,
fa Bambiomio
•
Semináře o ekologickém značení „Ekologicky šetrný výrobek“ lektorky z CENIA): pro NNO,
státní správu, samosprávu a ostatní, pro pedagogické pracovníky
•
Exkurze do zeleně úřadujících rakouských obcí
•
seminář o praktických zkušenostech s GPP v ČR a Rakousku
•
workshop o ekologickém úklidu a čištění v Ledenicích
•
workshop - zkušenosti se zeleným úřadováním v jihočeských obcích
•
seminář o časové bance v Č. Budějovicích
•
seminář pro odbornou veřejnost „Natura 2000 - poučení ze Sarródu“
•
přednáška „Komunitní plánování a zapojování veřejnosti“ – BF JU, České Budějovice
•
beseda Zelený čtvrtek - Dominantní druh - auta ve městech
•
beseda Zelený čtvrtek – Památné stromy Českobudějovicka
•
beseda Zelený čtvrtek – Hypermarkety
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
leták „Jak si vybrat prací prášek“
•
leták „Pleny, děti a my“
•
brožura Nezvaní hosté
•
brožura Průvodce ekospotřebitele
•
Příručka pro zelené nakupování v obcích
SEVEROMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ SDRUŽENÍ ČSOP
Je umístěna v budově Městské knihovny pro mládež, denně otevřena pro veřejnost od pondělí do
pátku od 8.00 do 16.00 hodin.Průběžně spolupracujeme se sdružením obcí regionu např.při budování
cyklotras a s úředníky OŽP Městského úřadu ve Val.Meziříčí při řešení komunitních problémů,
účastníme se správních řízení týkajících se ochrany přírody a životního prostředí.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Beskydský poutník – podpořeno z KÚ Zlín
•
Valašské centrum pro udržitelný rozvoj
•
Práce s médii
•
Projekty STEP
Akce v roce 2005:
•
Seminář Rak
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•

Odborné přednášky a exkurze 8x

Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Jak chráníme přírodu-obrazová publikace, A5
STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER, BRONTOSAURUS
KRKONOŠE
Nabízí bezplatně možnost osobních, telefonických, písemných či e-mailových konzultací k problémům
a otázkám týkajícím se ŽP a udržitelného rozvoje. Služby jsou určeny zejména široké veřejnosti,
nevládním organizacím, veřejné správě a pedagogickým pracovníkům. V poradně je též k dispozici
prodejná literatura, informační letáky a možnost půjčování publikací a videokazet.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Čištění břehů řeky Úpy
•
Blok promítání filmů s ekologickou tématikou
•
Nabídka seminářů k udržitelnému rozvoji a ekologické stopě
•
Vytváření koncepce ekologického provozu střediska
•
Zajištění činnosti poradního sboru EVVO v KHK a ULK
•
Projekt DOTEK
•
Proces vytváření „Vize Krkonoš“ – spolupráce obcí a NNO v rámci ochrany přírody v Krkonoších
•
Komunitní rozvoj prostřednictvím škol (projekt Škola pro udržitelný život)
Akce v roce 2005:
•
Přednáška pro „Euromanagery“ Udržitelný rozvoj (centrum evropských projektů Hradec Králové
•
Přednáška pro zastupitelé obcí a NNO (centrum rozvoje Česká Skalice)
•
Poradní sbor EVVO v Královéhradeckém a Ústeckém kraji
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Praktický rádce občana, aneb jak chránit životní prostředí na Trutnovsku.
•
Leták s informacemi o Ekologické poradně
•
Krajina východních Čech
VITA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Vita je zakládající člen STEP. Zabývá environmentální osvětou, výchovou a vzděláváním, realizací
komunitních a partnerských projektů se státní správou, samosprávou i podnikatelskými subjekty.
Ekologická poradna Vita poskytuje občanům rady a realizuje projekty především v oblastech úspor
energie, odpadů, vnášení zeleně do měst. Vita funguje jako informační centrum pro veřejnost
s knihovou a videotékou, pořádá besedy, výstavy.
Hlavní projekty poradny v roce 2005: tyto informace poradna do uzávěrky nedodala
Akce v roce 2005: tyto informace poradna do uzávěrky nedodala
Vydané publikace a letáky v roce 2005: tyto informace poradna do uzávěrky nedodala

VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY, O.P.S.
Organizace se zabývá především je to osvětou a výchovou obyvatel jihovýchodní Moravy, zejména
CHKO Bílé Karpaty, v oblasti životního prostředí – tzv. ekoporadenství. Provádí výukové programy,
terénní exkurze, průvodcovskou službu do chráněných území. Činnost se zaměřuje také na
vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky, přednášky pro veřejnost, ekologické a turistické
poradenství. VIS Bílé Karpaty rovněž vydává regionální časopis Bílé-Biele Karpaty a vytváří řadu
propagačních materiálů z oblasti ochrany přírody a životního prostředí.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Síť environmentálho vzdělávání, výchovy a osvěty v Jihomoravském kraji
•
Ekoporadenství a osvěta lokalit Natura 2000 v panonské oblasti
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Akce v roce 2005:
•
Ornitologická vycházka ke Dni ptactva,
•
Cestopisné večery celkem 7krát ročně,
•
Přednáška o CHKO Bílé Karpaty,
•
Poradenství v rámci aktivit Zdravé město 2krát ročně,
•
Exkurze do NPR Čertoryje,
•
Setkání starostů,
•
Exkurze NPR Porážky,
•
Exkurze NPP Váté Písky
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Rostlinné druhy Hodonínska – Natura 2000
•
Leták Naučná stezka Květná
•
Časopis Bílé-Biele Karpaty
•
Strážnické Pomoraví
ZELENÝ KRUH
Informační centrum Zeleného kruhu provozuje telefonickou poradenskou a informační Ekolinku (222
518 352) s denním provozem (10 – 16), která slouží široké veřejnosti jako pomoc při řešení problémů
z oblasti ochrany životního prostředí i jako informační zdroj o ochraně životního prostředí (právní
poradenství, spotřebitelské poradenství).
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Informační centrum Zeleného kruhu provozovalo v roce 2005 telefonickou poradenskou
Ekolinku.
•
Vydalo informační listy k tématům metody aktivního učení, Hra o Zemi-ekologická stopa
•
Zelený kruh provozuje webovou stránku www.hraozemi.cz, na které návštěvníci najdou odpověď
na otázku „Chcete něco udělat pro životní prostředí a nevíte jak?“ získala první místo v
celostátní soutěži o nejlepší webovou prezentaci neziskové organizace, kterou vyhlásila
Agentura neziskového sektoru AGNES.
•
Posilování činnosti nestátních neziskových organizací monitorujících a prosazujících zájmy
občanů
Akce v roce 2005:
•
Seminář na seznámení a práci s webem Hra o Zemi a s modelem měření ekologické stopy
•
Workshop pracovní skupiny, návrh pracovního listu pro učitele
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Volební priority ekologických organizací 2006
•
Natura 2000 (infolist)
•
Nevládní neziskové organizace pomáhají životnímu prostředí (infolist)
•
Biomasa (infolist)
•
Edice Apel (leták)
•
Slepá ulice, Politika dálkové přepravy (brožura)
•
České perverzní dotace, Analýza veřejných podpor s negativním dopadem na životní prostředí
•
Česká stopa, Ekologické a sociální dopady domácí spotřeby za našimi hranicemi
ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, 57/01 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE KOSENKA VALAŠSKÉ
KLOBOUKY
Hlavní činnosti poradny:
•
Denní služby ekologické poradny a v síti ekologických poraden STEP
•
Ochrana přírody a krajiny
•
Poradenství pro rozvoj mikroregionu
•
Hodnocení místních trhů jako nástroj poradenské činnosti
•
Ekovýchovné poradenství pro studenty SŠ VŠ a ekopedagogy
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Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
Denní služby poradny
•
Zapojení poradny do mezinárodní spolupráce
•
Poradenské hodnocení rozvoje místních trhů
•
Hodnocení rozvoje programu Místo Pro Přírodu
Akce v roce 2005:
•
Moderovaná diskuse k rozvoji venkova Zlínský kraj
•
Výsledky programu Místo pro přírodu, setkání a program pro dárce
•
Grantový výbor města – rozvoj grantového systému
•
Rozvinutí spolupráce s Klubem důchodců
•
Strategické plánování EVVO Zlínska I
•
Strategické plánování EVVO Zlínska II
•
Prezentace odborné praxe Annie Rudnik /USA/
•
Příklady dobré praxe udržitel. rozvoje –knihovna Kroměříž
•
Poradenství a komunitní rozvoj – přednáška MU Brno
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Ščúrnica
ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY 63/01 CENTAUREA
Poradna je pro veřejnost otevřena dva dny týdně v rámci konzultačních hodin, jinak kdykoli dle
předchozí domluvy. Zabývá se poradenstvím v mnoha oblastech, od zdraví a zdravého životního stylu
přes zemědělství, ochranu přírody a životního prostředí až po MA 21. Dále také projektovou činností,
EVVO, realizací jednodenních i vícedenních akcí. Veřejnosti je k dispozici knihovna, videotéka a CD.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
„Co nevíte, uvidíte“ (Zlínský kraj, série tématických exkurzí)
•
„EDA – Ekologie do aktovky“ (propagace a osvěta v používání školních pomůcek z ekologicky
šetrných materiálů, zdravé svačinky, oblečení, kosmetika atd. pro žáky, učitele, rodiče)
•
„Tvář v tvář veřejnosti“ (Zlínský kraj, MA 21, kulaté stoly pro veřejnost)
Akce v roce 2005:
•
viz projekty – exkurze, semináře, kulaté stoly, setkání s veřejností…
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
brožura „Uherský Brod tváří v tvář veřejnosti“
•
leták „EDA – Ekologie Do Aktovky“
•
leták „Nápojový karton a co s ním?“
ZO ČSOP VERONICA
Ekologická poradna je základní informační servis pro občany města Brna, brněnského regionu, ale i
celé České republiky. Osobně, písemně, telefonicky i emailem poskytuje informace, rady a návody
týkající se široké oblasti šetrnějšího chování vůči přírodě. Jedná se zejména o informace o úsporách
energie a vody, nakládání s odpady a obaly, používání čistících a pracích prostředků, ekologickém
značení výrobků, ochraně městské zeleně, péči o raněná a handicapovaná zvířata, informace o
biopotravinách, ekologickém zemědělství apod. Poradenská služba je doplněna knihovnou se
studovnou a videotékou s množstvím odborné literatury. K dispozici je zdarma k půjčení přes 2500
titulů knih a přes 300 videokazet a nosičů DVD.
Hlavní projekty poradny v roce 2005:
•
V rámci projektu Síť environmentálních středisek vzdělávání, výchovy a osvěty v
Jihomoravském kraji koordinuje Veronica systematické vzdělávání poradců, stávajících a nově
vzniklých, ekoporadenských center v celém Jihomoravském kraji. Z celkem 15 školení se v roce
2005 konala čtyři školení – nástroje a metody ekologického poradenství, odborné vzdělání v
odpadech, ekologickém zemědělství a ochraně přírody a krajiny – vždy u některého z partnerů
projektu. Projekt je financován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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Během roku 2005 se věnovala propagaci bezfosfátových pracích prášků, které nepřidávají do
odpadních vod fosfor způsobující nárůst sinic v přehradních nádržích. V rámci projektu Čistá
Svratka poradna vydala informační leták „Krůčky k čisté Svratce – jak si vybrat prací prášek“.
Leták byl distribuován obyvatelům Tišnova a okolí i Brňanům, tedy lidem, kteří bezprostředně
ovlivňují kvalitu vody v Brněnské přehradě. Projekt podpořil REC ČR.
Veronica se také podílela na vyjednávání mezi Ministerstvem životního prostředí (MŽP),
Ministerstvem zemědělství (MZe) a výrobci čistících a pracích prostředků o chystané novele
vyhlášky k zákonu o chemických látkách, která měla zakazovat používání fosforu v pracích
prostředcích. K podepsání novely došlo na začátku roku 2006. Od října 2006 budou všechny
prášky v prodejní síti v ČR jen bezfosfátové.
Ve spolupráci s „die umweltberatung“ Rakousko na podzim 2005 zahájila projekt Ekologicky
uklízet, zaměřený na ekologické čištění ve veřejných budovách. Projekt podporuje
dolnorakouská vláda.
Na základě spolupráce s Magistrátem města Brna se podařilo na stránkách města zveřejnit
digitální verzi Ekomapy Brna, která v tištěné formě vyšla v dubnu 2004. Tvorbu Ekomapy Brna
podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
Veronica se podílela spolu s rakouskými partnery na přípravě strategických dokumentů
týkajících se zlepšování zapojení veřejnosti do správních řízení u přeshraničních projektů,
zvláště pak do EIA a SEA. Během roku úzce spolupracovala s občanskými sdruženími, jejichž
cílem je obrana proti realizaci dopravních staveb v Jihomoravském kraji (R52 v trase Brno –
Mikulov – Vídeň nebo R 43 přes Bystrc). V této činnosti bude pokračovat i v roce 2006. V roce
2005 byl projekt „Účast veřejnosti při posuzování projektů s přeshraničním vlivem na životní
prostředí“ byl podpořen ze CBC Phare.
Na lokální úrovni sleduje správní řízení ke kácení dřevin ve všech úřadech městských částí Brna
a informuje o nich občany na webové stránce www.veronica.cz. Během roku proběhla dvě
dendrologická školení pro pracovníky odborů životního prostředí Magistrátu města Brna (MMB),
během kterých byly úřady informovány i o našich aktivitách v této oblasti. Na podzim byli do
komisí k asanacím zeleně ve městě zapojeni studenti Mendelovy lesnické a zemědělské
univerzity v Brně. Projekt „Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá“ je podpořen z evropských
fondů – program Transition Facility.
Pod hlavičkou Regionálního sdružení ČSOP Brno se od března 2005 aktivně zapojuje do
monitoringu tvorby nového územního plánu města Brna. Expertní skupina složená z odborníků z
oblastí vodohospodářství, lesnictví, dendrologie, krajinného plánovaní a urbanismu během roku:
- formulovala a představila základní teze během kulatého stolu, kterého se zúčastnili
zástupci MMB, zpracovatelské firmy ArchDesign, expertní skupiny a veřejnosti.
- pracovala na přípravě příručky pro Brňany s doporučeními užitečnými pro právě
probíhající přípravu tohoto strategického dokumentu na roky 2010 – 2020.
- v průběhu roku připomínkovala návrh zadání ke zpracování územního plánu.
- monitorovala diskuse s veřejností organizované MMB.
Tato činnost spadá pod projekt „Jak se do Brna volá, tak se z Brna ozývá“, který je podpořen z
evropských fondů – program Transition Facility a pod projekt „Zapojování veřejnosti do nového
územního plánu Brna“ podpořeného Nadací Partnerství.

Akce v roce 2005:
•
Kácení dřevin rostoucích mimo les I
•
Kácení dřevin rostoucích mim les II
•
Kulatý stůl k územnímu plánu Brna I
•
Seminář Přeshraniční posuzování Poštorná
•
Seminář Přeshraniční posuzování Pohořelice (2 dny)
•
Systémové poradenství
•
Ekologické zemědělství
•
Komunitní plánování
•
Udržitelná spotřeba
•
Kulatý stůl Čištění ve veřejných institucích
Vydané publikace a letáky v roce 2005:
•
Krůčky k čisté Svratce - jak si vybrat prací prostředek – leták A4
•
Plakát Ekologická poradna Veronica formátu A3
•
publikace Ježci
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Natura 2000 v Jihomoravském kraji – knížečka a CD

ZO ČSOP 59/11 EKOINFOCENTRUM – Jihlava
Základním pilířem Ekoinfocentra (EIC) je poradenství v oblasti životního prostředí formou osobní, po
telefonu, písemně i mailem. Dále pořádání seminářů, přednášek, kulatých stolů a besed pro širokou
veřejnost, odbornou veřejnost, státní i veřejnou správu, zaměřených na trvale udržitelný rozvoj.
Tématicky je zaměřeno hlavně na propagaci biozemědělců v kraji Vysočina, propagaci a vzdělávání k
mimoprodukčnímu využití půdy navazující na OZE, vzdělávání v oblasti výstavby nízkoenergetických
domů, propagace EŠV, podpora třídění odpadů a osvěta veřejnosti v oblasti látek poškozujících
zdraví.
Hlavní projekty v roce 2005:
• „Enviromentální poradenství 2005“ – celoroční evidence
• „Síť enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v kraji Vysočina“
Akce v roce 2005:
• „Ozvěny Ekofilmu – několikadenní promítání filmů z MF Ekofilm pro školy, kroužky a veřejnost
• „Přirozená obnova lesa“ – seminář pro majitele lesů ve spolupráci s LČR
• Vzdělávací přednášky vedoucích oddílů RDMKV a Skautingu o způsobech ochrany životního
prostředí
• „Den Země“ – ve spolupráci s muzeem Vysočiny – propagace činnosti EIC spojené s osvětou
o způsobech ochrany přírody a trvale udržitelném způsobu života
• „Jak bydlet zdravě a úsporně aneb nízkoenergetické domy“ – seminář pro odbornou veřejnost
dopoledne a pro veřejnost odpoledne.
• „ Zákon o odpadech aneb jak jej využít ve svůj prospěch“ – seminář pro firmy
• Výlety na ekofarmy v rámci projektu: “Ochutnej ten rozdíl“ o víkendech během září
• První ekojarmark Jihlavě – začátkem října měla veřejnost možnost se seznámit
s biozemědělci kraje Vysočina a zakoupit si jejich produkty i navázat kontakty
• Přednáška – „Vliv látek poškozujících zdraví v potravinách“ uspořádána pro veřejnost za
účasti odborníka na tzv.“éčka“ a využití materiálů o pesticidech z o.s. PRO_BIO
• „Co jsou GMO a jejich vliv na ŽP – přednáška pro veřejnost
• Přednáška pro sdružení neslyšících za účasti tlumočníka na téma: „Látky poškozující zdraví
v potravinách“
• „Možnosti energetického využití boiodpadu v bioplynových stanicích – seminář pro
zemědělce, producenty a zpracovatele bioodpadu podpořen o.s. Grüne liga
• Exkurze na biplynovou stanici Letohrad – pro zemědělce, veřejnou správu i veřejnost
• Hapenning „PVC na vánoční stůl nepatří“
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PŘEHLED PORADENSKÝCH AKTIVIT ČLENŮ V ROCE 2005:
počet
zaměstnanců
celkem

poradna

obec

Calla
EC Most
EPS
HD Olomouc
ČSOP Vlašim
Rosa
SmRS ČSOP
Sever
Vita
VIS BK
Zelený kruh
Kosenka
Centaurea
Veronica
Ekoinfocentrum
CELKEM

České Budějovice
Most
Brno
Olomouc
Vlašim
České Budějovice
Valašské Meziříčí
Horní Maršov
Ostrava
Veselí nad Moravou
Praha
Valašské Klobouky
Uherský Brod
Brno
Jihlava

počet poradců
celkem/přepočten
ý
na plný úvazek

5
6
14
4
15
5
2
18

3/1,5
6/6
5/5
4/1
8/1
4/3
12/2
1,5/1,5

8
5
2
4
8
1
97

2,975/6
2/1
1/1
2/2
8/1,5
1/0,5

počet
poradenských
hodin/týden

počet vydaných
poradenských
publikací
(knihy, letáky,
plakáty,…)
17
1
2
12
2
5
1
3

počet
vzdělávacích
akcí/počet
účastníků

počet
poskytnutých
konzultací

12
394
98
785
40
725
18
252
35
683
18
541
40
1280
16
556
tyto informace poradna do uzávěrky nedodala
40
372
30
341
40
705
17
561
39
3420
12
85
455
10700

50/1250
2/40
1/24
14/223
10/417
19/350
9/200
3/193
15/487
2/30
8/299
12/300
10/198
16/834
171/4845

4
9
1
3
4
0
64

PŘEHLED TÉMAT ŘEŠENÝCH PORADNAMI V ROCE 2005:
poradna

OP

ZV

ZE

VO

VZ

Calla
EC Most
EPS
HD Olomouc
ČSOP Vlašim
Rosa
SmRS ČSOP
Sever
Vita
VIS BK
Zelený kruh
Kosenka
Centaurea
Veronica
Ekoinfocentrum Jihlava

49
20
102
15
76
16
180
159

7
2
10
7
257
16
170
56

15
7
0
18
304
13
155
25

9
15
16
4
17
66
20
4

5
587
44
6
0
1
55
0

90
30
104
38
90
4

41
13
12
66
239
3

53
5
8
53
130
16

7
56
2
10
693
1

0
11
1
14
20
0

EZ

PS

EN

DO

OD

5
0
194
9
19
2
0
7
2
56
0
0
0
1
16
27
0
6
5
49
4
3
0
1
9
13
1
12
3
37
2
0
90
145
120
25
0
40
2
118
tyto informace poradna do uzávěrky nedodala
32
0
2
2
15
24
0
2
22
78
55
149
11
1
6
16
2
18
4
69
120
0
50
17
249
9
0
3
1
6

BY

UV

KO

OST

5
1
0
4
1
11
50
9

50
11
63
81
8
11
205
96

27
6
23
15
3
24
50
22

0
69
450
15
0
317
38
0

3
29
20
14
391
13

16
51
70
20
32
3

26
24
28
9
140
23

85
0
238
228
1249
3

Téma:
OP - ochrana přírody

EN - energie

VZ - ovzduší, hluk

UV - účast veřejnosti, právo

ZV - zvířata divoká, domácí

DO - doprava

EZ - ekol. zemědělství, biopotraviny

KO – kontakty

ZE - zeleň, rostliny

OD - odpady, recyklace, třídění

PS - pozemkové spolky

OST - ostatní

VO - voda, praní, čištění

BY - bydlení
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POČET POSKYTNUTÝCH KONZULTACÍ DLE FORMY KONTAKTU V ROCE 2005:
poradna
Calla
EC Most
EPS
HD Olomouc
ČSOP Vlašim
Rosa
SmRS ČSOP
Sever
Vita
VIS BK
Zelený kruh
Kosenka
Centaurea
Veronica
Ekoinfocentrum Jihlava

Hlášená
návštěva

Návštěva

28
5
0
25
66
17
45
128

27
50
97
87
201
213
520
160

21
0
94
114
14
8

133
0
345
158
2521
47

Telefon

E-mail

Dopis

163
171
5
659
68
0
265
339
22
84
25
2
382
31
3
156
142
1
650
40
15
214
54
1
tyto informace poradna do uzávěrky nedodala
148
61
9
341
0
0
188
43
0
156
80
0
697
187
1
20
9
1

Fax

ostatní

0
0
2
0
0
0
2
0

0
3
0
29
0
12
8
0

0
0
0
51
0
0

0
0
35
2
0
0

HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE V ROCE 2005
PŘEHLED O MAJETKU A
ZÁVAZCÍCH
Survey of Assets and Obligations

k 31. prosinci 2005
to 31st December 2005

AKTIVA / ASSETS

Částka
Amount

Oběžná aktiva
Current assets
Pokladna
Cash flow

Bankovní účty
Bank accounts
Poskytnuté provozní zálohy
Operation advances provided
Ostatní pohledávky
Other claims
Oběžná aktiva celkem
Total current assets
Kurzové rozdíly aktivní
Hospodářský výsledek roku 2005
(ztráta)
Economic result in 2005

AKTIVA CELKEM
TOTAL ASSETS

PASIVA / LIABILITIES

31.564Kč

448.628Kč

Vlastní jmění
Inside
Fondy organizace pokračování projektů z roku
2004
Organizational funds –
continuation of projects from
2004
Fondy organizace – ze zisku
HV ve schvalovacím řízení

645.388Kč

Vlastní zdroje celkem
Total inside sources

Částka
Amount
107.368Kč
731.614Kč

218.589Kč
115.586Kč
1.173.247Kč

1.125.580Kč
32.777Kč

Cizí zdroje
Outside sources

14.090Kč

28.890Kč

1.187.247Kč
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PASIVA CELKEM
TOTAL LIABILITIES

1.187.247Kč

VÝSLEDOVKA
Incomes and Expenses Statement
NÁKLADY
Částka
Expenses
Amount
Materiálové náklady
69.415Kč
Material costs

VÝNOSY
Incomes

Služby
Services

Ministerstvo životního
prostředí
Ministry of the environment
Převod nevyčerpaných darů
z roku 2004 na projekty
Transfer of unspent
donations from 2004 onto
projects

Poštovné
Postage

7.005Kč

Dary

Fotopráce, kopírování, telefony
Photography, copying, telephone
Ostatní služby (účetnictví, grafické
služby, organizační poradenství a
koordinace, …)
Other services (accounting,
typographical design,
organizational consultancy and
coordination, …)
Cestovné
Travelling costs
Náklady na reprezentaci,
občerstvení na akcích
Representation costs
Služby celkem
Services total

2.685Kč

Příspěvky celkem
Total amount contributed

Osobní náklady celkem
Salaries
Bankovní poplatky
Bank Fees
Převod nevyčerpaných darů na
projekty do
fondu organizace
Transfer of unspent donations to
projects in the organizational fund
Kurzové ztráty
Exchange rate´s losses
Poskytnuté příspěvky
Ostatní náklady
NÁKLADY CELKEM
Total Expenses

OBRAT / Turnover

1.980.000Kč

1.254.741Kč

812Kč

3.235.553Kč

981.461Kč

35.589Kč
11.342Kč

1.038.082Kč

Členské příspěvky
Membership fees
Tržby za služby
Sales of services
Výnosy z finančního
majetku – úroky
Bank interest

41.000Kč
23.400Kč

2.173Kč

138.609Kč
5.531Kč
731.614Kč

12.990Kč
1.206.129Kč
128.646Kč
3.331.016Kč

3.331.016Kč

18

VÝNOSY CELKEM
Total Income
HOSPODÁŘSKÝ
VÝSLEDEK – Ztráta
Economic result
OBRAT/ Turnover

3.302.126Kč
28.890Kč

3.331.016Kč

ADRESÁŘ
STEP ČLENOVÉ:
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Fráni Šrámka 35, P.O. BOX 223, 370 04 České Budějovice
tel.: 387 310 166; calla@calla.cz; www.calla.cz
Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel.: 545 575 229; brno@eps.cz; www.eps.cz
Hnutí DUHA Olomouc
Dolní náměstí 38, 772 00 Olomouc
tel.: 585 228 584; olomouc@hnutiduha.cz; www.hnutiduha.cz/olomouc
ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
tel.: 317 845 169; vlasim@csop.cz; www.csopvlasim.cz
Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Senovážné nám.9, 370 01 České Budějovice
tel.: 387 432 030; rosa@ecn.cz; www.rosa.ecn.cz
SmRS ČSOP
U Rajky 15, PS 49, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 621 602; csopvm@quick.cz; www.ochranci.cz
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Horní Maršov 127, Horní Maršov 542 26
tel.:499 8,74 326;sever@ekologickavychova.cz, www.ekologickavycova.cz
- Maršov 87, tel.: 499874280, sever-hm@ekologickavychova.cz
- pobočka SEVER Hradec Králové
Kavčí plácek 121, 50003 Hradec Králové, tel.: 495580319, sever-hk@ekologickavychova.cz
- pobočka SEVER Litoměřice
1.ZŠ, Na valech 53, 41201 Litoměřice, tel.: 416734838, sever-ltm@ekologickavychova.cz
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 545; visbk@bilekarpaty.cz; www.bilekarpaty.cz/vis
Vita – občanské sdružení
Gen. Janouška 4, 702 00 Ostrava
tel.a fax: 596 616 397; ekoporadna@vitaova.cz; www.vitaova.cz
Zelený kruh
Lublaňská 18, 120 00 Praha 2
tel.: 222 517 143; zk@ecn.cz; www.zelenykruh.cz, www.hraozemi.cz
ZO ČSOP 63/01 Centaurea
Náměstí 1. máje 2056, 688 01 Uherský Brod
tel.: 572 638 041; 775 156 610, 775 156 613
eko@ekoporadnaub.info; www.ekoporadnaub.info
ZO ČSOP Kosenka
Brumovská 11, 766 01 Valašské Klobouky
tel.: 577 320 145; kosenka@mail.walachia.cz; www.kosenka.cz
ZO ČSOP Veronica
Panská 9, 602 00 Brno
tel.: 542 422 750; veronica@veronica.cz; www.veronica.cz

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ:
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, VÚHU a.s.
Budovatelů 2830, 434 37 Most
tel.: 476 703 992; Zelený telefon: 800 195 342
ecmost@vuhu.cz; www.ecmost.cz

ČEKATELÉ:
Ekoinfocentrum ZO ČSOP
Věžní 1, 586 01 Jihlava
tel.: 567 302 779;721 862 692 ekoinfo@centrum.cz ; www.ekoinfo.ecn.cz
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POZNÁMKY:
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