Orgány sdružení v roce 2012

O sdružení

Předseda sdružení: Petr Kurz
Tajemnice sdružení:Lenka Smržová (do 11/2012),
Helena Jaloševská (od 11/2012)
Výkonná rada: Edvard Sequens, Marie Brůčková (do 11/2012),
Dalibor Kříž (od 11/2012), Petr Kurz, Josef Kadubec,
Lucie Černická,
Dozorčí rada: Romana Panská, Zuzana Guthová (do 5/2012),
Adéla Chadimová (od 5/2012), Jakub Hromas (do 11/2012),
Martin Střelec (od 11/2012).

Občanské sdružení Krasec (KRAjská Síť Environmentálních
Center) vzniklo v roce 2007 a sdružuje 15 organizací. Představuje tak platformu ekoporaden a ekovýchovných organizací
Jihočeského kraje poskytující komplexní služby veřejnosti
v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání, osvěty a poradenství (EVVO a P).
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.
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Cílem Krasce je podporovat environmentální výchovu, vzdělávání, osvětu a ekologické poradenství v Jihočeském kraji.
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 jeho jednotliví členové nabízejí.

Naši činnost v roce 2012 podpořili finančně:
Státní fond životního prostředí ČR, Ministerstvo životního
prostředí, Jihočeský kraj, Magistrát města České Budějovice,
Finanční a věcné dary poskytli: Lesy České republiky, Vyhlídka
Prachatice, Josef Kadubec, Lucie Černická, Dalibor Kříž

Senovážné náměstí 9 (Dům služeb, 3. patro)
370 01 České Budějovice
Tel: 387 201 699, 773 469 776
E-mail: krasec@krasec.cz
Vydal Krasec o.s. v roce 2013.
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Hospodářský výsledek
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847 510,00 Kč
14,87 Kč
40 962,00 Kč
48 000,00 Kč
907 394,42 Kč
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Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace (SFŽP, Jihočeský
kraj, Magistrát města České
Budějovice)
Jiné ostatní výnosy
Celkem

Kč
112 054,60 Kč
9 743,00 Kč
- Kč
9 388,00 Kč
17 014,00 Kč
1 031 143,68 Kč
614 114,00 Kč
12 338,23 Kč
1 805 795,51 Kč
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Zpráva o hospodaření v roce 2012
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Celkem

Koordinace sítě Krasec

Ekologické poradenství

Projekty

Krasec podporuje vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností
mezi členskými organizacemi a zajišťuje nejen pro ně informační servis. Sdružení také pořádá specializované vzdělávací semináře a školení pro ekologické poradce, lektory ekovýchovných
programů a vedoucí pracovníky členských organizací. To i díky
pokračování projektu „Krasec žije!“

Jednou ze základních služeb poskytovaných Krascem je ekologické poradenství. Jak všeobecné, tak i specializované dle
odborného zaměření jednotlivých poraden. Ekoporadny sdružené v jihočeské síti KRASEC pokrývají většinu témat, které
zajímají veřejnost, studenty, veřejnou správu nebo podnikatele.
V roce 2012 poskytly členské organizace 668 ekoporadenských
konzultací a nabízely týdně 44 pravidelných návštěvních hodin
pro veřejnost, kdy je garantována přítomnost poradce. Nejvíce
dotazů dostávali a zodpovídali poradci prostřednictvím e-mailu
(303) a telefonu (119).

V roce 2012 Krasec pracoval na projektu podporovaného
Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního
prostředí a Jihočeským krajem pod názvem „Krasec žije!“,
který byl zahájen v březnu roku 2011. Cílem projektu byl
další rozvoj a stabilizace Krasce s důrazem na zajištění
kvality a dostupnosti služeb poskytovaných ekocentry
a ekoporadnami. Cílovou skupinou byli environmentální
a informační centra, pedagogičtí pracovníci (a jejich
prostřednictvím také děti a mládež), odborná i laická veřejnost
a veřejná správa. Jednou z podporovaných aktivit byly terénní
ekologické poradny, které členské organizace otevřely na
výstavě Hobby v Českých Budějovicích (jaro - Slavonická
renesanční o.p.s., podzim - EkoWATT, o.s.), Vimperské
měšťanské trhy (ZO ČSOP Šumava), Rybářské slavností
v Třeboni (ČNFV). V rámci největší akce Jihočeské dny EVVO
se uskutečnily tři odborné semináře, dvě konference pro
jihočeské pedagogy a proběhla tisková konference s předáním
cen vítězům 2. ročníku Jihočeské ratolesti – soutěže projektů
na ochranu životního prostředí určené obcím, školám
a neziskovým organizacím, kterou vyhlašoval
Krasec pod záštitou radních Jihočeského
kraje Ing. Karla Vlasáka
a RNDr. Jany Krejsové.

Semináře, exkurze a vzdělávací akce
Krasec sám i prostřednictvím svých členů pořádá vzdělávací
a osvětové akce pro širokou veřejnost, neziskové organizace,
školy, úřady, ale i odborníky z výzkumné sféry či firemního sektoru. V roce 2012 členové sdružení uspořádali 310 vzdělávacích
a osvětových akcí – seminářů, konferencí, přednášek, besed,
exkurzí, celodenních osvětových akcí, výstav apod. Z toho
bylo 61 akcí určených pro odbornou veřejnost (pedagogové,
odborníci, studenti VOŠ a VŠ, celkem 1 254 účastníků), 96 pro
širokou veřejnost (218 411 osob) a 153 akcí bylo zaměřeno na
děti a mládež (5 405 účastníků).

Publikační a propagační činnost
Důležitý podíl činnosti sdružení představují aktivity propagující služby jednotlivých členských organizací. V roce 2012
vydalo o.s. Krasec jedno číslo stejnojmenného časopisu a dva
Nabídkové katalogy služeb Krasce a jednotlivých členských
organizací. Členské organizace vydaly 15 typů ekovýchovných,
osvětových, vzdělávacích a poradenských publikací.

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

Environmentální výchova
Další z hlavních činností center a středisek ekologické výchovy
sdružených v Krasci je výchova k odpovědnému jednání vůči
přírodě a lidem. Hlavní cílovou skupinou jsou děti z mateřských
škol, žáci základních i středních škol, dále pak pedagogové,
vysokoškolští studenti, rodiče s dětmi a široká veřejnost. V roce
2012 členské organizace Krasce uskutečnily 1 200 environmentálních výukových programů pro 22 789 dětí, žáků a studentů
jihočeských škol.

