ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 2010
Předsedkyně sdružení: Helena Jaloševská
Tajemnice sdružení: Lenka Smržová
Výkonná rada:
Helena Jaloševská, Edvard Sequens, Marie Pacovská, Karel
Srdečný, Petr Kurz
Dozorčí rada:
Romana Panská, Zuzana Guthová, Josef Kadubec

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2010
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady

Kč
33 847,20
8 489,84
0,00
5 304,00
2 834,00
1 815 413,22
2553,00
2 555 884,26

Výnosy

Kč

Tržby z prodeje služeb
Úroky
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace (SFŽP, Jihočeský kraj,
Magistrát města České Budějovice)

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

687 443,00

Celkem
Tržby za prodané zboží

Cílem Krasce je podporovat environmentální výchovu,
vzdělávání, osvětu a ekologické poradenství v Jihočeském
kraji. Proto pomáháme členským organizacím,
ekoporadnám a ekocentrům.

0,00
18 000,00
202,78
0,00

Senovážné náměstí 9 (Dům služeb, 3.patro)
370 01 České Budějovice
Tel: 387 201 699, 773 469 776
E-mail: krasec@krasec.cz

59 000,00
2 517 197,20

Celkem

2 594 399,98

Hospodářský výsledek

38 515,72 Kč

NAŠI ČINNOST V ROCE 2010 PODPOŘILI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Vydal Krasec o.s. v roce 2011.
Vytištěno na recyklovaném papíře.

Výroční zpráva byla vydána za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje

O SDRUŽENÍ

PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, AKCE PRO VEŘEJNOST

Občanské sdružení Krasec (KRAjská Síť Environmentálních
Center) vzniklo v roce 2007 na základě realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem. Dnes Krasec sdružuje
18 organizací a má jednoho pozorovatele. Představuje tak platformu ekoporaden a ekovýchovných organizací Jihočeského kraje
poskytující komplexní služby veřejnosti v oblasti environmentální
výchovy, vzdělávání, osvěty a poradenství (EVVO a P).

Základní činnost poraden představuje všeobecné environmentální poradenství pro veřejnost doplněné odbornými specializacemi jednotlivých organizací. Ekoporadny v síti KRASEC
tak pokrývají většinu témat, které zajímají veřejnost, studenty,
veřejnou správu nebo podnikatele.
V roce 2010 poskytly členské organizace 2 566 ekoporadenských konzultací a nabízely týdně 140 pravidelných návštěvních
hodin pro veřejnost, kdy je garantována přítomnost poradce.
Poradci také odpovídali pomocí e-mailu a telefonu. Zájemci ale
našli ekoporadce i v terénu, například na stáncích jednotlivých
organizací na českobudějovickém Ekotrhu či během výstavy
Hobby a Země živitelka.

Krasec podporuje osvětové a vzdělávací aktivity členských
organizací. Důležitou součástí práce s veřejností je pořádání
seminářů, exkurzí, besed a dalších vzdělávacích a osvětových
akcí na aktuální témata z oblasti ochrany životního prostředí.
V roce 2010 členové sdružení uspořádali 107 vzdělávacích
akcí pro odbornou veřejnost (2 821 účastníků) a 360 akcí pro
širokou veřejnost (225 865 osob).

Písek

Tábor
Jindřichův
Hradec

Vimperk
Prachatice

České
Budějovice

Český
Krumlov

Třeboň

Slavonická renesančí o.p.s.

Na internetových stránkách sdružení www.krasec.cz je
provozována poradna pro veřejnost, kde se zájemcům
dostane odpovědí od specialistů na konkrétní témata.
V sekci „Rady a odpovědi“ si pak každý může najít již
řadu zodpovězených dotazů.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH

KOORDINACE SÍTĚ KRASEC
Krasec podporuje vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností členských organizací, zajišťuje informační servis nejen
pro členy, pořádá vzdělávací semináře a školení pro ekologické
poradce a lektory ekovýchovných programů. V zájmu rozvoje
a stability celé sítě proběhlo v roce 2010 strategické plánování pod vedením zkušené lektorky, jehož výstupem jsou cíle
a směřování činnosti sdružení.

Centra a střediska ekologické výchovy sdružená v Krasci poskytují školám Jihočeského kraje realizaci ekologických
výukových programů, metodickou pomoc a další vzdělávání pedagogických pracovníků formou konferencí, seminářů
a exkurzí.
V roce 2010 členské organizace Krasce uskutečnily 1 426
environmentálních výukových programů pro 30 552 žáků a studentů jihočeských škol. Programy probíhaly ve 120 mateřských,
78 základních a 10 středních školách ve všech okresech Jihočeského kraje. Dále proběhly 4 pobytové výukové programy,
kterých se zúčastnilo celkem 68 dětí.

PUBLIKAČNÍ A PROPAGAČNÍ ČINNOST
Důležitý podíl činnosti sdružení představují aktivity propagující služby jednotlivých členských organizací. V roce 2010 byla
vydána tři čísla časopisu Krasec a dva Nabídkové katalogy služeb jednotlivých organizací. V rámci projektu Pod korunou stromů vydala Rosa o.p.s. ojedinělou publikaci Zelený rádce pro
Jihočeský kraj.

PROJEKTY
Krasec druhým rokem pracoval na projektu Pod korunou
stromů, který je podporován Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Jihočeským krajem.
Jeho hlavním cílem je podpora činnosti, rozvoje a vzájemné
spolupráce neziskových organizací Jihočeského kraje zabývajících se EVVO a P v Jihočeském kraji. Mnoho akcí, které
proběhly v rámci projektu, bylo zarámováno do tematických
roků. Na rok zaměřený na „klima a vodu“ (skončil v březnu
2010) navázal rok „stromů“. Proběhla řada rozličných akcí,
mimo jiné exkurze Stromy a hmyz pořádaná Callou, seminář
Nelesní zeleň připravená ZO ČSOP Šumava a také Jihočeské
dny EVVO, které zorganizoval Český nadační fond pro vydru.
V rámci Jihočeských dnů EVVO se uskutečnily odborné semináře, dvě konference a také panelová debata. Cassiopeia připravila soutěž určenou dětem Jak naslouchat stromům.

