ORGÁNY SPOLKU V ROCE 2016

O NÁS

Předseda: Petr Kurz (do 12/16), Karel Srdečný (od 12/16)

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. vznikla
v roce 2007 a na konci roku 2016 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.

Výkonná rada: Lucie Černická (do 06/16), Tereza Kulhová (od 06/16), Petr Kurz (do 12/16), Jan Nový (do
12/16), Romana Panská (od 12/16), Petra Plachtová,
Tomáš Smrž (od 12/16), Karel Srdečný
Tajemnice: Simona Šafarčíková
Dozorčí rada: Jakub Hromas, Zuzana Chabadová
(do 2/16), Adéla Chadimová (do 12/16), Martin Střelec
(od 12/16), Petra Šabatová (od 12/16)

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2016
Náklady

Ekocentrum Budař
www.ekocentrum-budar.cz

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

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Osobní náklady

3 597,00 Kč
1 380 464,25 Kč
320 048,00 Kč

Cestovné

6 205,00 Kč

Ostatní náklady

7 929,56 Kč

Celkem

1 718 243,81 Kč

Výnosy
Provozní dotace (Jihočeský
kraj, Program švýcarsko-české
spolupráce)
Tržby z prodeje služeb
Úroky

37 600,00 Kč
45,63 Kč
48 600,00 Kč

Členské příspěvky

51 000,00 Kč

Hospodářský výsledek

1 579 501,63 Kč
- 138 742,18 Kč

NAŠI ČINNOST V ROCE 2016 FINANČNĚ PODPOŘILI:
Program švýcarsko-české spolupráce, Fond
environmentální odbornosti (zprostředkovatel MŽP),
Jihočeský kraj, Lesy České republiky

„Podpořeno z Programu švýcarsko-české
spolupráce. Supported by a grant from Switzerland
through the Swiss Contribution to the enlarged
European Union.“

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
ZO ČS rumsipek.cz
kocent
www.e

2016

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

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

1 442 256,00 Kč

Dary (Lesy ČR aj.)
Celkem

Výroční zpráva

Zoologická
zahrada
Ohrada
www.zoohluboka.cz

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.

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s.
Fráni Šrámka 1168/35 / 370 01 České Budějovice
IČO: 270 56 538, Tel: 725 048 160
E-mail: krasec@krasec.cz
www.krasec.cz
www.enviroskop.cz
Vydal Krasec v roce 2017.

www.krasec.cz
EKOVÝCHOVA
EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
AKCE PRO VEŘEJNOST
JIHOČESKÁ RATOLEST
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
JIHOČESKÉ DNY S KRASCEM
ENVIROSKOP

slavíme

ČINNOST V ROCE 2016

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

ZAJIŠTĚNÍ AKCÍ EVVO
REGIONÁLNÍHO VÝZNAMU V ROCE 2016

Další z hlavních činností sítě
Krasec představuje environmentální výchova a rozvoj
odpovědného chování k přírodě a lidem. Hlavní cílovou
skupinou jsou děti z mateřských škol, žáci základních i středních škol; mezi
významné cílové skupiny
patří i pedagogové, vysokoškolští studenti, rodiče s dětmi a široká veřejnost.

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 6 besed, 1 přednáška,
3 exkurze, 6 přírodovědných vycházek a pro odbornou veřejnost uspořádány dva semináře s názvy Invazní druhy II, resp.
Přírodě blízká péče o městskou zeleň. Dále byly z příspěvku
financovány ekologické výukové programy pro mateřské,
základní a střední školy (14 690 účastníkohodin) a ekologické
poradenství (884 návštěvních hodin poraden a 550 poskytnutých konzultací). Byla podpořena také realizace dvou regionálních přírodovědných soutěží pro žáky středních a základních
škol, tj. Ekologická olympiáda a Zlatý list, 6. 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, a aktualizoval databázi poskytovatelů EVVO a rozcestník šetrné turistky Enviroskop.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
Jednou ze základních služeb zajišťovaných Krascem je
ekologické poradenství – všeobecné i specializované. Také
v roce 2016 Krasec provozoval bezplatnou internetovou
poradnu pro veřejnost. Bylo zajišťováno poradenství ve 14
oblastech, např. energie a stavitelství, právo a účast veřejnosti nebo šetrná domácnost a spotřebitelství či zemědělství a zahrádkářství.
V roce 2016 poskytly členské organizace celkem 1 237 konzultací a nabídly týdně 119 návštěvních hodin pro veřejnost,
kdy byla garantována přítomnost kvalifikovaného poradce.
Nejvíce dotazů se týkalo energií, ochrany klimatu a stavitelství (465); přírody, krajiny, rostlin, živočichů a jejich ochrany
(257); zeleného úřadování (256). Jednotlivé organizace spolupracovaly také s vysokoškolskými studenty na jejich bakalářských, diplomových a disertačních pracích (35).

V roce 2016 členské organizace Krasce uskutečnily celkem
1 529 výukových programů, kterých se zúčastnilo 32 005
dětí a žáků jihočeských škol. Byly realizovány také pobytové programy (31).

AKCE PRO VEŘEJNOST
Členové Krasce i samotný
Krasec 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 2016 členové sítě
a Krasec uspořádali celkem
465 akcí, tj. přednášek, besed, přírodovědných vycházek,
exkurzí, celodenních akcí, výstav, seminářů, konferencí
apod., kterých se zúčastnilo 21 486 zájemců, resp. více než
čtvrt milionu lidí, pokud počítáme i návštěvníky výstav.
O budoucích akcích se dozvíte na www.krasec.cz.

ENVIROSKOP

V roce 2016 byly ve finální
podobě spuštěny webové stránky www.enviroskop.cz i mobilní
aplikace Enviroskop, které široké veřejnosti umožňují vybírat
a plánovat výlety za přírodou,
krajinou a zdravým životním
stylem. Zájemci o šetrnou turistiku mohou vybírat prohlížením jednotlivých kategorií lokalit (např. Krajina,

Životní styl, Zážitky a aktivity), výběrem z mapy nebo
prostřednictvím řady filtrů (výběr typu lokality, regionu,
sjízdnost pro kočár či vozík atd.). Proběhla také propagační kampaň, která sestávala z internetové propagace
(bannerová reklama a reklama na nejrozšířenější sociální
síti), mediální kampaně (vydání tiskové zprávy, reportáže v televizi a rozhlasech, publikování článků v regionálních elektronických zpravodajích i tištěných denících),
rozesílky letáků do informačních center napříč Jihočeským krajem apod. Na facebookové stránce byly průběžně zveřejňovány tipy na výlety s Enviroskopem.

6. ROČNÍK JIHOČESKÉ RATOLESTI
V tomto ročníku Jihočeské ratolesti se soutěžilo ve čtyřech zavedených kategoriích
pro obce, školy a školky, neziskové subjekty
a vysokoškolské studenty. Tentokrát bylo přihlášeno méně soutěžních projektů a vysokoškolských prací s přínosem pro ochranu přírody a životního prostředí či environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu (celkem 17), než bývá zvykem. Více informací
včetně přehledu a anotací všech oceněných projektů
najdete na www.krasec.cz/pages/jihoceska-ratolest.

JIHOČESKÉ DNY S KRASCEM 2016
Jihočeské dny s Krascem pokračovaly v tomto roce v třítýdenním formátu, který měl premiéru předchozí rok. Dny
na začátku listopadu odstartovalo vyhlášení výsledků
Jihočeské ratolesti v rámci tiskové konference. Zájemci
o environmentální dění pak mohli navštívit odborné semináře, konference EVVO, cestovatelské besedy, přednášky
i promítání filmů.

PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
V roce 2016 vydal
spolek Krasec a jeho
členské
organizace
dohromady 74 ekovýchovných, poradenských a osvětových
publikací
různého
typu, např. brožury či
letáky. Vznikla řada
speciálních webových stránek, např. web o městské divočině vytvořila Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
(http://calla.cz/prirodavemeste). I v tomto roce Krasec na
svých internetových stránkách spravoval e-shop s nabídkou publikací a dalších materiálů vzniklých v rámci sítě.

