ORGÁNY SPOLKU V ROCE 2018

O NÁS

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

Krajská síť environmentálních center Krasec, z. s. vznikla v roce
2007 a na konci roku 2018 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 2018

Ekocentrum Budař
www.ekocentrum-budar.cz

Jihočeská
zoologická zahrada
Hluboká nad Vltavou
www.zoohluboka.cz

Náklady

Spotřebované nákupy a nakupované služby

449 630,39

CELKEM

505 182,39

Osobní náklady

Jiné ostatní náklady
Výnosy

Provozní dotace (Jihočeský kraj, město ČB)
Členské příspěvky
Dary

54 740,00
812,00

306 500,00
59 500,00
15 500,00

Tržby za vlastní výkony

101 852,00

Hospodářský výsledek

-21 812,00

Ostatní výnosy - úroky
CELKEM

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

Přírodovědné
centrum MLÝN Radouňka, z.s.
www.mlynradounka.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
Slavonice

Třeboň

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

Vodňany

České Budějovice
Český
Krumlov

FROV JU, středisko MEVPIS
www.mevpis.cz
www.frov.jcu.cz

ek
OP Šíp
ZO ČS rumsipek.cz
kocent
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

18,39

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

483 370,39

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

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.

NAŠI ČINNOST V ROCE 2018
FINANČNĚ PODPOŘIL:
Jihočeský kraj, Město České Budějovice, Město Tábor

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,
E-mail: krasec@krasec.cz
www.krasec.cz
www.enviroskop.cz
Vydal Krasec v roce 2019.

Výroční zpráva
2018
EKOVÝCHOVA
EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ
AKCE PRO VEŘEJNOST
PUBLIKAČNÍ ČINNOST
ENVIROSKOP
www.krasec.cz

ČINNOST V ROCE 2018
KRASEC KOORDINOVAL:

čerpání dotace Jihočeského kraje v celkové výši 200 000,- Kč
na projekt „Zajištění environmentální výchovy a ekoporadenství napříč Jihočeským krajem“. Na základě výsledků
výběrového řízení pro členské organizace bylo podpořeno
10 000 účastníkohodin EVVO a 500 uskutečněných porad
pro veřejnost.

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 výletními tipy na neznámé lokality i netradiční
zážitky zejména prostřednictvím vlastní facebookové stránky.
Rok 2018 se zaměřil hlavně na internetovou propagaci a propagaci v regionálních elektronických zpravodajích jako Kompost či
Ďáblík. A to hlavně díky dotaci Krajského úřadu 20 000,- Kč v rámci projektu „ Ekoturistika v Jihočeském kraji s Enviroskopem“.

čerpání dotace města České Budějovice ve výši 48 000,- Kč
na projekt „Dny s Krascem“, ze které bylo podpořeno na
základě výběrového řízení pro členské organizace 9 akcí
pro širokou veřejnost - 4 besedy, 4 přírodovědné vycházky
a 1 exkurze.

čerpání dotace města Tábor ve výši 38 500,- Kč na podporu
projektu „Environmentální výukové programy pro táborské
školy“. V rámci tohoto projektu bylo podpořeno 50 výukových programů.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Jednou ze základních služeb zajišťovaných Krascem je ekologické
poradenství – všeobecné i specializované. Také v roce 2018 Krasec
provozoval bezplatnou internetovou poradnu pro veřejnost. Bylo
zajišťováno poradenství ve 13 oblastech, např. energie a stavitelství, zelené úřadování, příroda – krajina – rostliny – živočichové,
právo a účast veřejnosti.

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 2018 členské organizace
Krasce uskutečnily celkem 936 výukových programů, kterých se
zúčastnilo 18 916 dětí a žáků jihočeských škol. Bylo realizováno
také 31 pobytových výukových programů.

V roce 2018 poskytly členské organizace celkem 685 konzultací
a nabídly týdně 116 návštěvních hodin pro veřejnost, kdy byla
garantována přítomnost kvalifikovaného poradce. Nejvíce dotazů
se týkalo přírody, krajiny, rostlin, živočichů a jejich ochrany (313),
energií, ochrany klimatu a stavitelství (209); zeleného úřadování
(41) a právo a účast veřejnosti (42). Některé členské organizace
spolupracovaly také s vysokoškolskými studenty na jejich bakalářských, diplomových a disertačních pracích (34).

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 2018 členové sítě a Krasec uspořádali celkem 303 akcí,
tj. přednášek, besed, přírodovědných vycházek, exkurzí, celodenních akcí, výstav, seminářů, konferencí apod., kterých se zúčastnilo
25 071 zájemců.

PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST

V roce 2018 vydaly členské organizace dohromady na 22 typů
vzdělávacích, osvětových i propagačních brožur, letáků, časopisů,
bannerů, odborných studií a kapesní atlas. Dále členské organizace
spravovaly 6 speciálních webových stránek.

