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O Síti ekologických poraden STEP                

Již 18 let sdružujeme ekologické poradny po celé České republice, podporujeme jejich vzájemnou spolupráci, soudržnost, výměnu  zkušeností a odborný růst v oblasti 

ekoporadenství. Prosazujeme preventivní ochranu životního prostředí jako princip při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů státní správy a samosprávy i 

podnikatelské sféry. Našim dlouhodobým cílem je dosáhnout vnímání a přijetí ekoporadenství jako profesionální, odborné a kvalitní služby, vyhledávané veřejností. 

Jednou z klíčových činností STEP je ekologický provoz úřadů a institucí, tzv. zelené úřadování. Velkým i malým úřadům i soukromým společnostem nabízíme zpracování 

environmentálních analýz, návrhy a realizace změn v provozu a přípravu odborných podkladů „na klíč“. Vytvořili jsme řadu metodik, manuálů a postupů 

k environmentálně šetrnému provozu institucí, které jsou volně k dispozici na našem webu www.ekoporadna.cz. Nejen pro začínající ekoporadce jsme připravili soubor 

vzorových otázek a odpovědí, tzv. Wikikartotéku, která poslouží jak ekoporadcům, tak veřejnosti www.ekoporadna.cz/wiki.    

Neváhejte se obrátit na STEP. I Vám můžeme pomoci při zavádění environmentálně šetrného provozu zpracováním vstupní analýzy, návrhem možných opatření, 

indikátorů a měřitelných kritérií, přípravou na certifikaci Ekologicky šetrná služba, při vzdělávání pracovníků, prezentaci vašich aktivit, spolupráci s médii apod. 

Síť ekologických poraden (STEP) je členem Evropské asociace ekologických poradců - EcoCounselling Europe a Zeleného kruhu. 

V roce 2014 jsme sdružovali 16 ekologických poraden. 

Jsme otevřenou organizací a rádi mezi sebe přijmeme zkušené ekoporadny, ale i úplné nováčky, kterým nabízíme pomocnou ruku v začátcích a jejich rozvoji.  

 

Orgány STEP v roce 2014                 

 

       Valná hromada:   

členské ekoporadny STEP  

 

Výkonný výbor:  

RNDr. Yvonna Gaillyová (předsedkyně a statutární zástupce) 
Mgr. Ing. Petr Ledvina  
Mgr. Kamila Danihelková 
Marie Petrů, DiS. 
 

Revizorka:  
Silvie Vacková, DiS.  
 

Personální zajištění kanceláře STEP 
Ing. Kamila Kameníková – výkonná ředitelka 
Mgr. Lucie Grygová  – koordinátorka projektů a sítě – do října 2014 
Bc. Tereza Garbová – koordinátorka projektů a sítě – od listopadu 2014 

 Mgr. Renata Placková – koordinátorka projektů, zelené úřadování 
Radka Batelková – účetní, finanční manažerka 

http://www.ekoporadna.cz/
http://ecocounselling-europe.org/
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Činnost STEP                     
 

STEP jako metodické centrum 

     V roce 2014 STEP ve spolupráci s členskými ekoporadnami a vybranými 

odborníky zaktualizovala vzorové otázky a odpovědi ekologických 

poraden (tzv. Wikikartotéku volně dostupnou na 

www.ekoporadna.cz/wiki). Zrevidovali jsme 228 otázek a vytvořili 69 

zcela nových. 

    Připravili jsme 3 e-learningové kurzy (vzdělávání prostřednictvím 

internetu) na téma „Udržitelná spotřeba domácností“, „Environmentální 

opatření v institucích“ a „Odpadové hospodářství měst a obcí ČR“.  Kurzy 

úspěšně absolvovalo 62 ekoporadců. 

    Ve dvou 3-denních kurzech pro začínající ekoporadce jsme proškolili 41 

studentů, dobrovolníků a nových zaměstnanců ekoporaden. 

    Nově jsme přichystali 8 odborných školení a seminářů pro ekoporadce, 

jenž budou probíhat po celý rok 2015. V roce 2014 proběhl první z nich -  

„Voda ve městě“ a navštívilo jej 9 ekoporadců. 

    Celkově naše kurzy a semináře v roce 2014 navštívilo 287 účastníků, 

z toho 117 ekoporadců. 

    V průběhu roku 2014 absolvovali zaměstnanci STEP 11 školení ke zvýšení 

svých znalostí a dovedností. Jednalo se zejména o semináře z oblasti 

fundraisingu, finančního řízení nevládních organizací a školení skrze 

různá odborná témata, např. „Toxické látky“ a „Péče o zeleň“. Pracovníci 

se rovněž účastnili všech školení pořádaných samotnou STEP v rámci 

metodického centra. 
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 STEP jako partner podporující rozvoj ekoporadenství v České republice 

  I v roce 2014 jsme se aktivně podíleli na prosazování zájmů ekoporadenství v následujících oblastech: 

 

 Zástupci STEP se zúčastnili celkem 20 jednání k prosazování zájmů svých členů a rozvoje ekoporadenství. 
 

 STEP je zastoupená v pracovní skupině pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu a environmentální poradenství (EVVO a EP) při Ministerstvu životního 
prostředí, kde se mimo jiné podílí na přípravě nového Strategického plánu EVVO a EP. 

 

 Ve spolupráci se Zeleným kruhem (ZK) Síť ekologických poraden prosazovala zájmy ekoporadenství např. prostřednictvím zástupce v Radě ZK (Gaillyová) či na dalších 
jednáních organizovaných ZK se zástupci veřejné správy, politických reprezentantů a nevládních organizací. 

 

 Zástupci STEP se podíleli na připomínkování návrhu Strategického plánu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Moravskoslezském kraji. 
 

 

 STEP jako odborník na environmentálně šetrný provoz institucí 

 Jednou z klíčových činností STEP je ekologický provoz úřadů a institucí, tzv. zelené úřadování. Jde o takový způsob výběru zboží a služeb a správy budov, při které jsou 

kladeny co nejmenší nároky na životní prostředí. To se týká nejen občerstvení s minimem obalů, z ekologického zemědělství a férového obchodu, úklidu s minimem 

chemie, používání recyklovaných materiálů, ale také úspor energie a vody nebo minima vyhazovaných odpadů.  

 Veřejné úřady a instituce spotřebovávají v Evropské Unii zhruba 19 % HDP a také nakupují značné množství zboží a služeb. Ty by měly být vybírány s ohledem na 

dopady na životní prostředí, což ostatně vyžadují doporučení České vlády i Evropské komise. A úsporná opatření – zejména v oblasti energií, vody, papíru, 

produkovaných odpadů nebo chemikálií používaných při úklidu – jsou vítána vždy. V neposlední řadě by měly veřejné instituce sloužit jako příklad dobré praxe a 

progresivních řešení pro veřejnost, k čemuž šetrný a úsporný provoz neodmyslitelně patří. 

Práce v roce 2014 

 V roce 2014 jsme uskutečnili 14 školení s tematikou environmentálně šetrného provozu institucí (165 proškolených) se zaměřením na veřejnou správu. Tyto kurzy (pět 

zaměřených na různé aspekty ekologického provozu, příklady dobré praxe a přípravu strategických dokumentů a dva na zlepšování komunikace a zvládání stresu) jsou 

akreditované u Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků samosprávných celků.  
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 Dokončili jsme dvouletý projekt zavádění environmentálního provozu na Magistrátu města Opavy. Do praxe jsme společně se zástupci magistrátu zavedli doporučení 

z provedené analýzy, které povedou v budoucnosti k úspornějšímu a ekologičtějšímu provozu. Aby byla opatření opravdu využívána, byli zároveň proškoleni všichni 

zaměstnanci úřadu. Pro další samostatné kroky jsme pro magistrát zpracovali i analýzy provozu vybraných příspěvkových organizací města (divadla, střediska volného 

času, knihovny, městských lesů a dalších). 

 K tématu provozujeme specializované webové stránky www.zeleneuradovani.cz, které jsme v roce 2014 kompletně aktualizovali. Naleznete zde vše k naší nabídce a 

také základní informace i odborné studie, průzkumy a zkušenosti z již ozeleněných úřadů. 

 Na podporu propagace tématu jsme v roce 2014 vydali v pořadí již sedmý stolní kalendář, tentokrát s příklady zavedených opatření v obcích a institucích celé České 

republiky. Kalendář byl dále obohacen o rozšířené ekoznačky.  

 

Významné projekty roku 2014 

Rozvoj distančního vzdělávání ekoporadců 

Období realizace: 1.1.2014 – 31.12.2014 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce - Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace, Nadace Partnerství. 

Díky projektu jsme připravili distanční vzdělávání ve formě tří e-learningových kurzů pro ekoporadce. Organizace tak získaly možnost vzdělávat své zaměstnance bez nutnosti 

finančních i časových nákladů na dopravu. Součástí projektu byla také aktualizace ekoporadenských otázek a odpovědí na www.ekoporadna.cz/wiki. Vzniklo tak 69 nových 

otázek a 228 jich bylo zrevidováno. 

 

Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy 

Období realizace: 1.4.2012 – 31.3.2014 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce - Fondu environmentální odbornosti, Ministerstvo životního prostředí. 
 

Cílem projektu bylo zavedení environmentálně šetrného provozu ve veřejných institucích na příkladu Magistrátu města Opavy. Jednalo se o analýzu jeho ekonomických či 

organizačních dopadů, zpracování akčního plánu pro MMO, zvýšení informovanosti a přímé ovlivnění chování dalších 6 institucí spadajících pod správu MMO, zpracování 

vstupních analýz u příspěvkových organizací a propagace zeleného úřadování.  

 

 

http://www.zeleneuradovani.cz/
http://www.ekoporadna.cz/wiki
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Podpora environmentálně příznivých opatření ve veřejných institucích 

Období realizace: 1.4.2013 – 31.3.2015 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce - Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace, Nadace Partnerství. 

 

V rámci projektu vznikla řada nových vzdělávacích programů pro zaměstnance veřejné správy s tematikou udržitelné spotřeby v institucích, komunikačních dovedností a 

zvládání stresu. Programy jsou akreditovány u Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků místních samospráv.  Byl vydán stolní kalendář k propagaci a inspiraci udržitelného 

provozu institucí. 

 

Ekoporadenství - síťování, vzdělávání, metodika 

Období realizace: 1.8.2014 – 31.4.2016 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů – Fond pro nestátní neziskové organizace, Nadace rozvoje občanské společnosti. 

 

Projekt posílí profesionalitu NNO, konkrétně environmentálních poraden (ekoporaden). Prostřednictvím rozvoje spolupráce ekoporaden v rámci Sítě ekologických poraden i 

mimo její členskou základnu budou posíleny vzájemné mechanismy výměny zkušeností a sdílení know-how v ekoporadnách, což povede k větší profesionalitě a zkvalitnění 

služeb široké veřejnosti. Součástí projektu je také systematické vzdělávání ekoporadců. 

 

 

STEP jako síťová organizace 

 V roce 2014 jsme sdružovali celkem 16 ekologických poraden po celé České republice, 12 řádných členů, 1 přidruženého člena a 3 čekatele. 

 STEP je otevřenou organizací. Rádi bychom svou činností dosáhli, aby se ekologické poradny staly sebevědomými, uznávanými, odbornými a veřejností vyhledávanými 

organizacemi, jež efektivně plní svou funkci a bezezbytku tak naplňují své poslání. Domníváme se, že cestou společné komunikace, výměny zkušeností a vzájemné 

pomoci lze tohoto cíle dosáhnout mnohem lépe a snadněji. Rádi tak mezi sebe přijmeme jak zkušené ekoporadny, tak úplné nováčky, kteří se chtějí něco naučit a 

pomoci v začátcích jejich praxe. STEP nabízí: 

 Informujeme veřejnost o ekologickém poradenství a činnosti našich členů 

 Zajišťujeme komunikaci, předávání informací a zkušeností mezi svými členy 

 Poskytujeme metodickou pomoc vznikajícím ekologickým poradnám  

 Prostřednictvím kurzů, seminářů a diskusí zajišťujeme odborný růst stávajících i budoucích ekologických poradců z řad studentů a veřejnosti  

 Zprostředkováváme příjem a šíření aktuálních informací zvenčí a výměnu informací mezi členy 

 Podporujeme vznik a činnost pracovních skupin členů, zaměřených na řešení konkrétních odborných nebo organizačních problémů 
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Řádní členové:                      

ARNIKA:  

Arnika Praha       Arnika Děčín      Arnika České Budějovice 
Chlumova 17,       Hudečkova 1      Fráni Šrámka 35 
13000 Praha 3      405 01 Děčín      370 04 České Budějovice 
tel. a fax: 222 781 471, 222 782 808     tel. a fax: 412 510 650     tel: 777 266 386   

www.arnika.org        decin@arnika.org     ceskebudejovice@arnika.org  

  www.decin.arnika.org    www.ceskebudejovice.arnika.org  

 

Arnika Jihlava      Arnika Havířov 

tel: 775 315 818       Selská 1329/43 

jihlava@arnika.org       tel: 736 593 364 

www.jihlava.arnika.org      jan.nezhyba@arnika.org

 

   

Posláním organizace je zlepšení stavu životního prostředí a ochrana přírody. Arnika se zabývá ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního 

prostředí toxickými látkami a odpady, zároveň podporuje účast veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Na tato témata vedou odborné přednášky a školení. 

Veřejnosti nejčastěji radí v otázkách toxických látek, odpadů a ochrany zeleně. 

 
CALLA: 

 
Calla - Sdružení pro záchranu prostředí     
Fráni Šrámka 1168/35   

370 01 České Budějovice  

tel.: 387 310 166, 384 971 930 

calla@calla.cz, poradna@calla.cz  

www.calla.cz 

 

Posláním Cally je nabízet pomoc lidem k ochraně životního prostředí, přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a podporovat žádoucí proměnu české 
energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou. Kromě všeobecného ekologického poradenství poskytuje Calla specializované poradenství především v oblastech 
obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, také ochrany přírody a krajiny. Poskytuje metodickou i právní pomoc občanům, obcím a občanským aktivitám pro účast 
ve správních řízeních. Aktivně se zapojuje do praktické ochrany přírody. 
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ČSOP  VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: 
 
ČSOP Valašské Meziříčí 
Šafaříkova 555 
757 01 Valašské Meziříčí 
Tel.: 571 621 602 
valmez@ochranci.cz 
www.ochranci.cz 
 
Posláním organizace je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Valašsku a péče o něj. Kromě poradenské činnosti  v oblasti životního prostředí, ekologie a 
environmentální výchovy, se organizace aktivně věnuje praktické ochraně přírody (péče o chráněná území, rostliny a živočichy), péči o zeleň včetně tvorby odborných 
posudků a ekologické výchově. Jako pobočný spolek ČSOP plní funkci informačního a koordinačního centra pro základní organizace převážně ze severní a východní Moravy 
a Slezska. 

 

 

EKOCENTRUM BRNO 

EkoCentrum Brno  
Písečník 94 
614 00 Brno  
tel.: 515 548 465     
www.ecb.cz 
 
 

Posláním ekocentra je propagace a vzdělávání v oblasti udržitelného způsobu života. Kromě ekologické výchovy a pořádání osvětových akcí centrum občanům poskytuje 

všeobecné poradenství, týkající se zdravého a udržitelného životního stylu, šetrnému k životnímu prostředí. 

 

 

http://www.ecb.cz/
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FRANK BOLD 

Frank Bold 
Údolní 33  
602 00 Brno 
Tel.: 515 556 130 
poradna@frankbold.org 
http://www.frankbold.org 
 
 
Frank Bold bezplatně poskytuje základní právní pomoc jednotlivcům, 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. Do činnosti 

organizace jsou jako dobrovolníci zapojeni také studenti právnických fakult. 

 

 

ROSA – SPOLEČNOST PRO EKOLOGICKÉ INFORMACE A AKTIVITY, o.p.s. 

Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. 

Senovážné nám.232/ 9 
370 01 České Budějovice 
Tel.: 778 164 661  
rosa@rosacb.cz 
www.rosacb.cz 
 
 
 
Těžiště činnosti Rosy je preventivní péče o životní prostředí a podpora mezisektorové spolupráce a komunikace. Hlavními tématy jsou odpovědná spotřeba, místní produkty a 
přírodní zahrady. Ve své ekoporadenské činnosti se specializuje na témata šetrná domácnost, ekodíťě – pratelné a odbouratelné pleny, ekohračky a zelené úřadování. 
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SDRUŽENÍ KRAJINA 

Sdružení Krajina 
Počítky 2 
591 01 Žďár nad Sázavou  
Tel.: 775 239 691 
info@sdruzenikrajina.cz 
www.sdruzenikrajina.cz 
 

Krajina je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České republice. Vyvíjí činnost v několika hlavních 

směrech. Jako pozemkový spolek chrání přírodu a pečuje o krajinu, snaží se o podporu venkovských obcí a občanům poskytují poradenství v oblasti životního prostředí, 

zejména ochraně přírody a zemědělství. 

 

 

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY SEVER 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER  SEVER Hradec Králové    SEVER Litoměřice 
Horská 175         Kavčí plácek 121    Masarykova 35 
542 26 Horní Maršov      500 03 Hradec Králové   412 01 Litoměřice 
Tel.: 739 203 200        Tel.: 739 203 209,  739 203 210     Tel.: 734 310 961 
sever@ekologickavychova.cz     sever-hk@ekologickavychova.cz  sever-ltm@ekologickavychova.cz 
www.sever.ekologickavychova.cz     www.ekologickavychova.cz   www.ekologickavychova.cz 
 

Cílem organizace je směřovat k trvale udržitelnému životu. Prostřednictvím ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty veřejnosti se snaží o prohloubení odpovědného jednání 

vůči přírodě. Každoročně pořádá kurzy, semináře, konference, nabízí stáže, literaturu a učební pomůcky. V rámci ekoporadenství poskytují odpovědi na otázky týkající se 

životního prostředí a udržitelného rozvoje. Služby jsou určeny zejména široké veřejnosti, nevládním organizacím, veřejné správě a pedagogickým pracovníkům.  
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VZDĚLÁVACÍ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO BÍLÉ KARPATY 

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 
 

Organizace se zabývá především 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. 

 

 

ZO ČSOP VERONICA 

ZO ČSOP Veronica   Centrum Veronica Hostětín 
Panská 9    Hostětín 86 
602 00 Brno    687 71 Bojkovice  
Tel.: 542 422 750   Tel.: 572 630 670 
veronica@veronica.cz  hostetin@veronica.cz 
www.veronica.cz   www.hostetin.veronica.cz 
 
Posláním organizace je podpora šetrného vztahu k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám. Ekoporadna poskytuje zejména informace, rady a návody týkající 
se úspor 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. Kromě tohoto Veronica pořádá množství seminářů, přednášek a exkurzí na tato témata. V 
praxi mnohá opatření prezentuje v pasivní budově Centra Veronica Hostětín.   
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ZO ČSOP VLAŠIM 

ZO ČSOP Vlašim 
Pláteníkova 264  
258 01 Vlašim 
Tel.: 317 845 169 
ekoporadna@csop.cz 
www.csopvlasim.cz 
 

Posláním organizace je ochrana přírodního a kulturního dědictví především na Podblanicku a péče o něj. V rámci své činnosti poskytuje zájemcům 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. Věnuje se ekologické výchově dětí a osvětě veřejnosti, účastní se správních řízení a podniká 

aktivní kroky v ochraně přírody. Zároveň provozuje záchrannou stanici pro handicapované živočichy. 

 

 

ZO ČSOP KONIKLEC 

01/71 ZO ČSOP Koniklec 
Chvalova 11 
130 00 Praha 3  
Tel.: 222 948 758 
info@ekocentrumkoniklec.cz 
www.ekocentrumkoniklec.cz 
 
Posláním Koniklece je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. Zaměřuje se především na ekoporadenství 
v oblasti životního prostředí, úspor energie, ochrany přírody, využití dešťové vody, odpadového hospodářství aj. Kromě ekoporadenství se věnuje vzdělávání a ekovýchově, ale 
také praktické ochraně přírody.  
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Přidružení členové                      

EKOLOGICKÉ CENTRUM MOST  

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s.  EC Kralupy nad Vltavou 
Budovatelů 2830/3       Palackého náměstí 6 
434 01 Most        278 01 Kralupy nad Vltavou 
Tel.: 476 208 706       Tel.: 315 720 287 
ecmost@vuhu.cz 
www.ecmost.cz 
 
 
 
Specializací ekoporadny je poskytování aktuálních informací o kvalitě ovzduší v Ústeckém kraji a o mimořádných událostech v průmyslových podnicích, zejména na Mostecku. 
Dlouhodobě se věnuje řešení problematiky přeshraniční pachové zátěže a přípravě ekovýchovných programů pro školy. Veřejnosti je k dispozici bezplatný Zelený telefon. 

 

Čekatelé                       

EKOCENTRUM RS ČSOP NOVOJIČÍNSKA 

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 
Blahutovice 34 
741 01 Nový Jičín 
Tel.: 558 272 460 
kck.blahutovice@gmail.com 
www.ekocentrumrscsopnovojicinska.cz 

 

EKOCENTRUM Novojičínska je organizace, jejímž posláním je ochrana přírody a životního prostředí.  Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje 

služby -  poradenství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání. Ekoporadenské dotazy, zejména v oblastech ochrany přírody,  péče o zeleň, odpadů, znečištěného 

ovzduší, komunitního rozvoje a dalších, jsou zodpovídány prostřednictvím e-mailu, telefonicky, či formou osobní návštěvy klientů. Organizace podporuje udržitelný rozvoj a 

zapojování veřejnosti do těchto aktivit. 
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ESTER z.s., EKOCENTRUM RYCHLEBKY 

Ester z.s., Ekocentrum Rychlebky 
Bílý potok 152 
790 70 Javorník  
Tel: 583 035 342 
info@ekocentrum-rychleby.cz 
http://www.ekocentrum-rychleby.cz/ 

 

Posláním ekocentra je především osvětová činnost v oblasti životního prostředí. Pořádány jsou zde jak akce pro veřejnost, tak ekologické výukové programy pro děti. 

Veřejnosti jsou podávány nejen informace z oblasti turismu v CHKO Jeseníky, kde ekocentrum sídlí, ale zodpovídány jsou též ekoporadenské dotazy  týkající se problematiky 

životního prostředí.   

 

 

EKOINFOCENTRUM JIHLAVA 
 

Ekoinfocentrum Jihlava 

Škrétova 5 
586 01, Jihlava 

Tel.: 721 862 692 
ekoinfo@centrum.cz 

www.ekoinfo.ecn.cz 

 
Základním pilířem Ekoinfocentra (EIC) je poradenství v oblasti životního prostředí formou osobní, po telefonu, písemně a mailem. Dále pořádání seminářů, přednášek, 

kulatých stolů a besed pro širokou veřejnost, odbornou veřejnost, státní i veřejnou správu, zaměřených na trvale udržitelný rozvoj. Tematicky 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. 

 

http://www.ekoinfo.ecn.cz/
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Ekoporadenství v číslech 

 
 

     

          PŘEHLED ČINNOSTI ČLENSKÝCH EKOPORADEN ZA ROK 2014 
 

     

název 
celkový počet 

dotazů  
počet 

vzdělávacích akcí 
počet účastníků 

počet vydaných 
titulů 

počet otevíracích hodin pro 
veřejnost/týden 

Arnika  497 35 1000 15 30 

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí 265 26 1 568 3 6 

ČSOP Valašské Meziříčí 108 60 1 443 3 40 

EkoCentrum Brno neeviduje 12 176 2 17 

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska 61 0 0 0 4 

Ekoinfocentrum Jihlava 240 4 1 200 0 8 

Ekologický institut Veronica  583 109 6 500 4 32 

Ekologické centrum MOST celkem 3 193 31 900 2 66 
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU a.s. 3 044 21 466 0 50 
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou 149 10 434 2 16 

Ester z. s., Ekocentrum Rychlebky 29 5 89 1 8 

Frank Bold 1379 6 neeviduje 2 12 

Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, 
o.p.s. 

103 19 2 535 0 4 

Sdružení Krajina 102 19 285 0 10 

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER 
celkem 

182 6 3 455 4 65 

pobočka SEVER Horní Maršov 18 2 105 1 49 
pobočka SEVER Hradec Králové 152 2 3 200 3 8 
pobočka SEVER Litoměřice 12 2 150 0 8 

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty 163 312 8 250 3 7 

ZO ČSOP Vlašim 521 16 2700 1 35 

01/71 ZO ČSOP Koniklec 211 12 450 2 16 

CELKEM 7 637 672 30 551 42 360 
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Financování STEP                    

Rozvaha 2014 

AKTIVA                     Částka PASIVA        Částka 

Pokladna 25 807,00 Kč Vlastní zdroje 107 367,58 Kč 

Bankovní účty 1 162 359,83 Kč Fondy organizace ze zisku 203 772,09 Kč 

Ostatní pohledávky 553 400,11 Kč Hospodářský výsledek roku 2014 224,58 Kč 

Oběžná aktiva celkem 1 741 566,94 Kč Vlastní zdroje celkem 311 364,25 Kč 

Náklady příštích období 6 574,60 Kč Cizí zdroje celkem 92 707,48 Kč 

  
Výnosy příštích období 1 344 069,81 Kč 

AKTIVA CELKEM 1 748 141,54 Kč PASIVA CELKEM 1 748 141,54 Kč 

 

 

Výsledovka za rok 2014 
NÁKLADY 

              
 
 
 
 

  Kč  

 
 
 
 
 
VÝNOSY 

 
 
  
 
 

Kč  

Spotřeba materiálu  17 282,00 Kč Ostatní služby  27 600,00 Kč 

Cestovné  31 611,00 Kč Úroky  76,85 Kč 

Občerstvení 6 874,00 Kč Jiné ostatní výnosy 0,19 Kč 

Poštovné  7 681,00 Kč Dary od soukromníků 59 211,34 Kč 

Telefony  8 491,17 Kč Členské příspěvky  33 000,00 Kč 

Ostatní služby - subdodávky projektů 357 520,50 Kč Provozní dotace - od MŽP 40/FEO 11 148 272,25 Kč 

Nájem  38 820,00 Kč Provozní dotace - nadace partnerství 72-BG-068 498 682,43 Kč 

Služby celkem  450 997,67 Kč Provozní dotace - Nadace Partnerství 73-BG-074 532 899,40 Kč 

Mzdové náklady  606 401,00 Kč Provozní dotace - NROS  165 191,25 Kč 

Mzdové náklady-DPP 171 170,00 Kč Provozní dotace  1 345 045,33 Kč 

Zákonné sociální pojištění  206 182,00 Kč VÝNOSY CELKEM 1 464 933,71 Kč 

Mzdové náklady celkem 983 753,00 Kč 

Jiné ostatní náklady 9 648,46 Kč 

Pojištění za zaměstnance  3 028,00 Kč Náklady celkem 1 464 709,13 Kč 

Ostatní náklady celkem  12 676,46 Kč Výnosy celkem 1 464 933,71 Kč 

NÁKLADY CELKEM  1 464 709,13 Kč HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 224,58 Kč 
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Poděkování 

Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří se v roce 2014 podíleli na aktivitách STEP. V neposlední řadě také děkujeme všem členům za spolupráci a podporu. 
Za podporu a přízeň děkujeme všem níže zúčastněným: 

 

Nadace Partnerství v rámci Blokového grantu z Programu švýcarsko-české spolupráce a v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace 
Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů 
Ministerstvo životního prostředí v rámci Fondu environmentální odbornosti z Programu švýcarsko-české spolupráce 
Magistrát města Opavy 
Zelený kruh 
Mgr. Kamila Danihelková 
Ing. Josef Horák 
Mgr. Vladislav Kos 
Mgr. Šárka Hermanová  
Tiskárna Kleinwächter  

 

 

Kontakt 

 

Sídlo STEP          Výkonná kancelář 

Síť ekologických poraden         Síť ekologických poraden 
Panská 9, 602 00 Brno         STEP, pobočka Frýdek-Místek         
IČ 65340337          Riegrova 857        

                   738 01 Frýdek-Místek           
                       Tel.: 558 436 243 

              e-mail: step@ekoporadna.cz 

 

 


