Zpráva o hospodaření v roce 2008
Náklady
Spotřeba materiálu

6 602,00

Spotřeba energie

6 100,00

Opravy a udržování

4 525,00

Castovné

495,50

Náklady na reprezentaci

420,00

Ostatní služby

280 101,40

Mzdové náklady

215 268,00

Zákonné zdravotní pojištění

Výroční zpráva
2008

25 924,00

Ostatní pokuty a penále

24,00

Kursové ztráty

125,42

Jiné ostatní náklady

312,00

539 897,32

Cílem Krasce je podporovat environmentální
výchovu, vzdělávání, osvětu a ekologické
poradenství v Jihočeském kraji.

Výnosy
Tržby z prodeje služeb

196 350,00

Úroky

658,35

Přijaté příspěvky
Provozní dotace

Hospodářský výsledek

35 100,00
335 400,00

567 508,35
27 611,03

Proto pomáháme členským organizacím
- ekoporadnám a ekocentrům Koordinujeme aktivity členů, propagujeme jejich služby,
vzájemně se vzděláváme a vyměňujeme si zkušenosti.
Občanské sdružení Krasec pomáhá zvyšovat množství i
kvalitu služeb, které jednotliví jeho členové nabízejí.

V roce 2008 naši činnost podpořili:

Orgány sdružení v roce 2008
Fukční období od ledna do 4. prosince 2008
Předsedkyně sdružení: Hana Janáčková Kojanová
Tajemník sdružení: Tamara Peheová
Výkonná rada: Hana Janáčková Kojanová, Marie Pacovská, Edvard Sequens, Monika Wittingerová, Helena
Kujanová
Dozorčí rada: Michal Bernard, Martin Charvát,
Karel Srdečný
Fukční období od 4. prosince 2008
Předsedkyně sdružení: Helena Kujanová
Tajemník sdružení: Tamara Peheová
Výkonná rada: Marie Pacovská, Edvard Sequens, Monika
Wittingerová, Karel Srdečný, Helena Kujanová
Dozorčí rada: Romana Panská, Zuzana Guthová
Josef Kadubec

Senovážné náměstí 9 (Dům služeb, 3.patro)
370 01 České Budějovice
Tel: 773 469 776
E-mail: krasec@krasec.cz
Vydal Krasec, o.s. v roce 2009.
Vytištěno na recyklovaném papíře.

www.krasec.cz

Místa působení členských organizací

O sdružení
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Občanské sdružení podporuje spolupráci členských organizací. Zajišťujeme informační servis a výměnu zkušeností nejen pro členské organizace. Pořádáme vzdělávací
semináře a školení pro ekologické poradce a lektory
ekovýchovných programů. Současně organizujeme
vzájemné setkávání, kde se jednotlivé organizace seznamují s novinkami, publikacemi a aktivitami ostatních
organizací. V rámci koordinačních aktivit jsme také v roce
2008 uspořádali další tzv. „Kulatý stůl“ - setkání zástupců
neziskového sektoru s představiteli Jihočeského kraje.
Předmětem tohoto setkání je představení činnosti organizací Krasce a její podpora na úrovni Jihočeského kraje.
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Koordinace sítě Krasec
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Občanské sdružení Krasec (KRAjská Síť Environmentálních Center) vzniklo v roce 2007 na základě realizace
projektu podpořeného Evropským sociálním fondem.
Občanské sdružení Krasec v roce 2008 sdružovalo 13
ekologických organizací a registrovalo několik dalších
zájemců o členství. Původní činnost sítě center spočívala
v koordinaci a realizaci environmentálního poradenství
v Jihočeském kraji. Činnost o.s. Krasec se neustále
formuje a rozšiřuje. V roce 2008 došlo ke změně stanov
a byla rozšířena činnost občanského sdružení o podporu
a koordinaci ekovýchovných center Jihočeského kraje.
Vznikla takto platforma ekoporaden a ekovýchovných organizací Jihočeského kraje poskytující
komplexní služby veřejnosti v oblasti Environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a ekologického
poradenství(EVVO). Občanské sdružení Krasec zajišťuje v rámci Jihočeského kraje tyto konkrétní aktivity:

Environmentální výchova na školách
Krasec sdružuje centra ekologické výchovy, která poskytují služby školám Jihočeského kraje podporující realizaci
environmentální výchovy v rámci školní výuky. Tyto
služby spočívají jednak v nabídce a realizaci ekologických
výukových programů na školách, ale také v další metodické pomoci a vzdělávání pedagogických pracovníků
formou seminářů a exkurzí. V roce 2008 zrealizovaly
členské organizace Krasce 728 výukových programů pro
15 500 žáků a studentů Jihočeských škol.

Tábor

Písek

www.cegv-cassiopeia.cz

Milí přátelé,
dostáváte do ruky zprávu o činnosti občanského sdružení
KRASEC v roce 2008. Cílem tohoto materiálu je představit či připomenout Vám aktivity, které byly díky neúnavné činnosti sdružení a jeho členů uskutečněny na území
Jihočeského kraje.
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Poradenství pro veřejnost
Základní činnost poraden představuje všeobecné
environmentální poradenství veřejnosti doplněné odbornými specializacemi dle zaměření jednotlivých organizací. V roce 2008 poskytly členské organizace 1 556
ekoporadenských konzultací a nabízely týdně 138 pravidelných návštěvních hodin pro veřejnost, kdy je garantována přítomnost poradce. Poradci také odpovídají pomocí
e-mailu a telefonu.

Semináře, školení, akce pro veřejnost
Občanské sdružení Krasec podporuje osvětové a vzdělávací aktivity členských organizací. Důležitou součástí
práce členských organizací s veřejností je pořádání seminářů, exkurzí, besed a dalších vzdělávacích a osvětových
akcí pro veřejnost na aktuální témata z oblasti ochrany
životního prostředí. V roce 2008 členské organizace
sdružení uspořádaly 116 vzdělávacích akcí pro 3 188
účastníků. Na akcích pro veřejnost se účast v součtu
pohybuje v řádu desetitisíců osob.

Publikační a propagační činnost
Důležitý podíl činnosti sdružení zaujímají aktivity propagující služby jednotlivých členských organizací. Krasec
uspořádal výstavu s názvem „Představujeme se“
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích.
V roce 2008 jsme vydali dvě čísla Nabídkového katalogu
služeb členských organizací a tři čísla časopisu Krasec.

Na internetových stránkách sdružení www.krasec.cz
provozujeme on-line poradnu
pro veřejnost. Na Vámi zadané dotazy zodpovídají
odborníci na danou oblasti.

www.krasec.cz

