Orgány sdružení v roce 2014

O nás

Orgány spolku v roce 2014

Spolek Krasec (KRAjská Síť Environmentálních Center) vznikl v roce 2007 a aktuálně sdružuje 17 členských organizací.
Představuje platformu ekoporaden a ekovýchovných organizací Jihočeského kraje, která poskytuje komplexní služby
veřejnosti v oblasti poradenství a environmentální výchovy,
vzdělávání, osvěty.

Předseda: Petr Kurz
Tajemnice: Simona Šafarčíková
Výkonná rada: Lucie Černická, Dalibor Kříž, Petr
Kurz, Petra Plachtová (od 6/2014), Edvard Sequens
(do 6/2014), Martin Střelec (do 11/2014), Karel Srdečný
(od 11/2014)
Dozorčí rada: Zuzana Chabadová, Adéla Chadimová,
Jakub Hromas

Zpráva o hospodaření v roce 2014
Náklady

Kč

Spotřeba materiálu

14 747,- Kč

Nájemné

18 000,- Kč

Náklady na reprezentaci
Ostatní služby

8 649,- Kč
636 361,- Kč

Mzdové náklady

51 325,- Kč

Ostatní náklady

827,- Kč

Celkem

729 909,- Kč

Výnosy

Kč

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Dary (Lesy ČR)
Členské příspěvky

83 350,- Kč
833,- Kč
15 000,- Kč
63 000,- Kč

Provozní dotace (Jihočeský kraj)

500 000,- Kč

Celkem

662 183,- Kč

Hospodářský výsledek

-67 726,- Kč
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Naši činnost v roce 2014 finančně podpořily:
Jihočeský kraj, Finanční dary poskytly:
Lesy České republiky

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

Činnost v roce 2014

Ekologické poradenství

Zajištění akcí EVVO regionálního
významu v roce 2014

Jednou ze základních služeb zajišťovaných Krascem
je ekologické poradenství
– všeobecné i specializované. I v roce 2014 byla
provozována
bezplatná
internetová
poradna pro veřejnost.
Bylo zajišťováno
poradenství ve
14 oblastech, např. energie a stavitelství, odpady
nebo šetrná domácnost a spotřebitelství či zemědělství a zahrádkářství.
V roce 2014 poskytly členské organizace 876 ekoporadenských konzultací a nabídly týdně 76 návštěvních hodin pro veřejnost, kdy byla garantována
přítomnost kvalifikovaného poradce. Nejvíce dotazů se
týkalo energetiky a stavitelství (303), ochrany přírody a krajiny (219), práva a účasti veřejnosti (83). V rámci poradenství
organizace také spolupracovaly na zpracování bakalářských
a diplomových pracích (35).

Krasec koordinoval čerpání neinvestičního příspěvku Jihočeského kraje v celkové výši 500 000,- Kč. Byla podpořena
realizace regionálních přírodovědných soutěží pro žáky
středních a základních škol, tj. Ekologická olympiáda
a Zelené stezka – Zlatý list, soutěž Jihočeská ratolest
a dvě konference „Podzimní dny EVVO“. Krasec
zorganizoval dvoudenní setkání členských organizací pro rozvoj sítě.
Na základě výsledků výběrového řízení pro členské
organizace byly podpořeny a pro širokou veřejnost realizovány 2 přednášky, 4 besedy, 3 exkurze,
7 přírodovědných vycházek, 1 vícedenní akce a pro
odbornou veřejnost uspořádány 2 semináře na téma
obojživelníci v ohrožení, ochrana a management rostliny
a houby v pískovnách. Dále bylo z příspěvku financováno
8 550 účastníkohodin výukových programů pro mateřské,
základní a střední školy, 500 návštěvních hodin poraden
a 525 poskytnutých konzultací.

Environmentální výchova
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, ale i pedagogové,
vysokoškolští studenti, rodiče

s dětmi a široká veřejnost.
V roce 2014 členské organizace Krasce uskutečnily celkem
1 321 výukových programů, kterých se zúčastnilo na 31 384
dětí a žáků jihočeských škol. Byly realizovány také pobytové
programy v Ekocentru Vespolek a ZOO Ohrada.

4. ročník Jihočeské ratolesti
Záštity 4. ročníku Jihočeské ratolesti se ujali
radní Jihočeského kraje Ing. Hana Rodinová, Ph.D. a JUDr. Tomeš Vytiska. Nově se
záštity také ujal rektor Jihočeské univerzity
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. Do čtyř
soutěžních kategorií se přihlásilo rekordních

28 projektů. V tomto ročníku se podařilo ve větší míře zapojit vysokoškolské studenty s jejich bakalářskými a magisterskými pracemi. Více informací včetně přehledu a anotací
všech oceněných projektů najdete na http://www.krasec.cz/
pages/jihoceska-ratolest.

Jihočeské dny s Krascem 2014
Již tradičně proběhly
první listopadový týden
Jihočeské dny s Krascem.
Odstartovalo je vyhlášení
výsledků Jihočeské ratolesti v rámci tiskové konference. Zájemci o environmentální dění mohli
navštívit odborné semináře, konference určené pro
učitele MŠ, ZŠ a SŠ, ukázky výukových programů, přednášku
o jeseterovitých rybách ve Vodňanech na středisku MEVPIS
FROV JU.

Akce pro veřejnost
Členové Krasce i Krasec sám
pořádají v průběhu celého
roku nejrůznější vzdělávací
a osvětové akce pro širokou
veřejnost, školy, úředníky
a další odborníky zabývajících se problematikou životního prostředí. V roce 2014
členové spolku a Krasec
uspořádali celkem 545 akcí,
tj. přednášek, besed, přírodovědných vycházek či vyjížděk,
exkurzí, celodenních akcí, výstav, seminářů, konferencí
apod., kterých se zúčastnilo více než čtvrt milionu zájemců.
O chystaných akcí se můžete dozvědět bližší informace na
http://www.krasec.cz/ či http://www.krasec.cz/kalendar.

Publikační a propagační činnost
V roce 2014 vydal spolek Krasec a jeho členské organizace
dohromady 61 ekovýchovných a osvětových publikací různého typu, např. brožury, letáky či speciální webové stránky. I v tomto roce Krasec na svých internetových stránkách
spravoval e-shop s nabídkou publikací a dalších materiálů
vzniklých v rámci sítě.

