ORGÁNY SPOLKU V ROCE 2017

O NÁS

Předseda: Karel Srdečný
Výkonná rada: Tereza Kulhová, Romana Panská, Petra Plachtová,
Tomáš Smrž
Tajemnice: Simona Šafarčíková
Dozorčí rada: Jakub Hromas, Martin Střelec, Petra Šabatová

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. vznikla v roce
2007 a na konci roku 2017 sdružovala 17 členských organizací.
Představuje platformu ekoporaden a ekovýchovných organizací
Jihočeského kraje, která poskytuje komplexní služby veřejnosti
v oblasti poradenství a environmentální výchovy, vzdělávání,
osvěty.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2017
Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

857 051,15

CELKEM

987 173,60

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady
Výnosy

Provozní dotace (Jihočeský kraj, Úřad práce)
Členské příspěvky
Dary

Tržby za vlastní výkony
Ostatní výnosy - úroky
CELKEM

Hospodářský výsledek

128 773,00

1 349,45

952 672,00
59 500,00

2 040,00

Cílem Krasce je podporovat environmentální výchovu, vzdělávání, osvětu a ekologické poradenství v Jihočeském kraji. Svým
členským organizacím zajišťujeme informační servis a metodickou podporu, pomáháme realizovat a propagovat jejich aktivity
i zvyšovat množství a kvalitu služeb, které nabízejí. Koordinujeme
vzájemná setkávání a výměnu zkušeností.

Každoročně pořádáme soutěž projektů a studií s přínosem pro
životní prostředí „Jihočeská ratolest“ a podzimní cyklus přednášek, besed a seminářů „Jihočeské dny s Krascem“. Provozujeme
bezplatnou internetovou ekologickou poradnu a výletní rozcestník šetrné turistiky Enviroskop.
Ekocentrum Budař
www.ekocentrum-budar.cz

Zoologická
zahrada
Ohrada
www.zoohluboka.cz

5 000,00
52,96

1 019 264,96
32 091,36

Semenec, o.p.s.
www.muzeumsemenec.cz

O.s. Vespolek
www.vespolek.cz

CEV Podskalí
(pobočka
DDM Strakonice)
www.ddmstrakonice.
cz/cev-podskali/uvod

Kovářov
Strakonice Týn nad Vltavou

Vimperk
ZO ČSOP Šumava
www.csopsumava.cz

Hluboká
nad Vltavou

Jindřichův
Hradec
Třeboň

Slavonice
Slavonická renesanční, o.p.s.
www.spolkovbydum.slavonice.cz

Vodňany

České Budějovice
Český
Krumlov

Středisko MEVPIS Vodňany
www.mevpis.cz
www.frov.jcu.cz

ek
OP Šíp
z
ZO ČS
msipek.c
kocentru

www.e

Český nadační fond pro vydru
www.vydry.org

EkoWATT
Centrum pro obnovitelné zdroje
a úspory energie
www.ekowatt.cz

Juniperia, z.s.
www.juniperia.cz

Calla – Sdružení pro záchranu
prostředí
www.calla.cz

Energy Centre
České Budějovice
www.eccb.cz
Hnutí Duha
České Budějovice
(Kaplice)
www.hnutiduha.cz
/v-regionech

NAŠI ČINNOST V ROCE 2017 FINANČNĚ
PODPOŘIL: JIHOČESKÝ KRAJ

ROSA
– společnost
pro ekologické informace
a aktivity, o.p.s.
www.rosacb.cz
www.ekospotrebitel.cz

CEGV Cassiopeia, ZČ HB FOREST
www.cegv-cassiopeia.cz

Krajská síť environmentálních
center Krasec, z. s.
Fráni Šrámka 1168/35 / 370 01 České Budějovice
IČO: 270 56 538
E-mail: krasec@krasec.cz
www.krasec.cz
www.enviroskop.cz

Vydal Krasec v roce 2018
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ČINNOST V ROCE 2017

JIHOČESKÉ DNY S KRASCEM 2017

Krasec koordinoval čerpání neinvestičního příspěvku Jihočeského
kraje v celkové výši 800 000,- Kč. Na základě výsledků výběrového řízení pro členské organizace bylo podpořeno a pro širokou
veřejnost realizováno 22 akcí – 2 besedy, 3 přednášky, 5 exkurzí,
7 přírodovědných vycházek, 1 workshop, 1 akce praktické ochrany
přírody, 1 kurz vaření bez obalu. Pro odbornou veřejnost byly uspořádány 2 semináře. Díky příspěvku proběhlo také 6 akcí v rámci
Jihočeských dnů s Krascem 2017. Dále byly financovány ekologické
výukové programy pro mateřské, základní a střední školy (14 370
účastníkohodin) a ekologické poradenství (510 návštěvních hodin
poraden). Byla podpořena také realizace dvou regionálních přírodovědných soutěží pro žáky středních a základních škol, tj. Ekologická olympiáda a Zlatý list, 7. ročník soutěže environmentálních
projektů Jihočeská ratolest a tři učitelské konference „Podzimní
dny EVVO“. Dále Krasec zorganizoval dvoudenní setkání členských
organizací pro rozvoj sítě, které proběhlo ve Vodňanech. Vznikly
nové webové stránky spolku.

Jihočeské dny s Krascem pokračovaly v tomto roce v třítýdenním
formátu, na různých místech kraje. Dny na začátku listopadu
odstartovalo vyhlášení výsledků Jihočeské ratolesti. Zájemci
o environmentální dění pak mohli navštívit odborné semináře,
konference EVVO, besedy, přednášky i promítání filmů.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Jednou ze základních služeb zajišťovaných Krascem je ekologické
poradenství – všeobecné i specializované. Také v roce 2017 Krasec provozoval bezplatnou internetovou poradnu pro veřejnost.
Bylo zajišťováno poradenství ve 14 oblastech, např. energie a stavitelství, zelené úřadování, příroda – krajina – rostliny – živočichové, voda či zemědělství a zahrádkářství. V roce 2017 poskytly
členské organizace celkem 1 366 konzultací a nabídly týdně 116
návštěvních hodin pro veřejnost, kdy byla garantována přítomnost
kvalifikovaného poradce. Nejvíce dotazů se týkalo energií, ochrany
klimatu a stavitelství (518); zeleného úřadování (375); přírody,
krajiny, rostlin, živočichů a jejich ochrany (276). Některé členské
organizace spolupracovaly také s vysokoškolskými studenty na
jejich bakalářských, diplomových a disertačních pracích (48).

PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA
Další z hlavních činností sítě Krasec představuje environmentální
výchova a rozvoj odpovědného chování k přírodě a lidem. Cílovou skupinou jsou nejen děti z mateřských škol, žáci základních
i středních škol, ale také i pedagogové, vysokoškolští studenti,
rodiče s dětmi a široká veřejnost. V roce 2017 členské organizace
Krasce uskutečnily celkem 1 388 výukových programů, kterých se
zúčastnilo 30 631 dětí a žáků jihočeských škol. Bylo realizováno
také 31 výukových pobytových programů, kterých se zúčastnilo
642 dětí a žáků jihočeských škol.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Členové Krasce pořádají v průběhu celého roku nejrůznější vzdělávací a osvětové akce pro širokou veřejnost, školy i úředníky a další
odborníky z výzkumné sféry, neziskového či firemního sektoru.
V roce 2017 členové sítě a Krasec uspořádali celkem 397 akcí, tj.
přednášek, besed, přírodovědných vycházek, exkurzí, celodenních
akcí, výstav, seminářů, konferencí apod., kterých se zúčastnilo 28
249 zájemců. Budeme-li počítat i návštěvníky výstav mělo zájem o
akce pořádané členy Krasce více než čtvrt milionu lidí.

7. ROČNÍK JIHOČESKÉ RATOLESTI

V tomto ročníku Jihočeské ratolesti se soutěžilo
ve čtyřech zavedených kategoriích pro obce, školy
a školky, neziskové subjekty a vysokoškolské studenty. Dvě hodnotící komise ocenily celkem 16 projektů
a vysokoškolských prací s přínosem pro ochranu přírody a životního prostředí či environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu. Například ve školní kategorii získalo vítězství Gymnázium Soběslav, které se svépomocí zaměřilo na zabezpečení budovy
školy před nárazy ptáků do okenních skel.

V roce 2017 vydal spolek Krasec a jeho členské organizace dohromady 3 e-knihy, 3 pracovní listy, 1 video, 4 zpravodaje, 1 výukovou
brožuru, 2 letáky a 1 jiný materiál. Dále spolek a členské organizace spravovaly 4 speciálních webových stránky a publikovaly
20 článků.

ENVIROSKOP
Průvodce šetrnou turistikou v jižních Čechách v podobě webových stránek www.enviroskop.cz a volně stažitelné mobilní
aplikace Enviroskop zásoboval širokou veřejnost v průběhu celé
letní turistické sezóny 2017 výletními tipy na neznámé lokality
i netradiční zážitky zejména prostřednictvím vlastní facebookové
stránky. Uplynulý rok se nesl hodně ve znamení propagace. Byly
využity různé druhy internetové reklamy, tisková kampaň či seriály článků o šetrném cestování s tipy na konkrétní výlety v regionálních elektronických zpravodajích jako Kompost či Ďáblík.
Dále byly vytištěny a distribuovány trojjazyčné letáky – zejména
do informačních center jihočeských i do center sousedních krajů
a provozovatelům lokalit zahrnutých v Enviroskopu.

