ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2009
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Mzdové náklady
Ostatní náklady
Výnosy
Tržby za prodané zboží
Úroky
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace (MŽP, Jihočeský kraj, ÚP)

Hospodářský výsledek

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

64 806,10 Kč
7 604,85 Kč
4 103,90 Kč
826,00 Kč
2 405,00 Kč
396 430,95 Kč
450 098,00 Kč
1 247,00 Kč
927 521,80 Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

950,00 Kč
731,75 Kč
425,00 Kč
54 000,00 Kč
477 000,00 Kč
533 106,75 Kč
-394 415,05 Kč

Hospodářský výsledek je ovlivněn způsobem účtování
projektu Pod korunou stromů. Zde je průběžné čerpání
projektu účtováno zálohově, nevstupuje tedy do výnosů
a způsobuje zkreslení výsledku hospodaření na minusovou částku. Výnos dotace se účetně projeví až vyúčtováním projektu v roce 2011.

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.

NAŠI ČINNOST V ROCE 2009 PODPOŘILI

ORGÁNY SDRUŽENÍ V ROCE 2009

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

Předsedkyně sdružení: Helena Kujanová
Tajemnice sdružení: Tamara Peheová (do 2. 6. 2009),
Lenka Smržová (od 2. 6. 2009)
Výkonná rada: Helena Kujanová, Edvard Sequens,
Marie Pacovská, Karel Srdečný, Monika Wittingerová
(do 2. 6. 2009) a Petr Kurz (od 2. 6. 2009)
Dozorčí rada: Romana Panská, Zuzana Guthová a
Josef Kadubec

Vydal Krasec, o.s. v roce 2010.
Vytištěno na recyklovaném papíře.

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

O SDRUŽENÍ

PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA NA ŠKOLÁCH

Občanské sdružení Krasec (KRAjská Síť Environmentálních Center) vzniklo v roce 2007 na základě realizace
projektu podpořeného Evropským sociálním fondem.
Dnes Krasec sdružuje 17 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 ekologického poradenství
(EVVO).

Základní činnost poraden představuje všeobecné
environmentální poradenství pro veřejnost doplněné
odbornými specializacemi jednotlivých organizací.
V roce 2009 poskytly členské organizace 2125 ekoporadenských konzultací a nabízely týdně 105 pravidelných
návštěvních hodin pro veřejnost, kdy je garantována
přítomnost poradce. Poradci také odpovídali pomocí
emailu a telefonu.

Centra a střediska ekologické výchovy sdružená v Krasci
poskytují školám Jihočeského kraje nejen realizaci
ekologických výukových programů, ale také další metodickou pomoc a vzdělávání pedagogických pracovníků
formou seminářů a exkurzí. V roce 2009 členské organizace Krasce uskutečnily1230 výukových programů pro
24127 žáků a studentů jihočeských škol.

Na internetových stránkách sdružení www.krasec.cz
je provozována internetová poradna pro veřejnost, kde
se zájemcům dostane odpovědí od specialistů na
konkrétní témata.

Slavonická renesančí o.p.s.
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Důležitý podíl činnosti sdružení představují aktivity
propagující služby jednotlivých členských organizací.
Krasec v roce 2009 připravil výstavy s název „Krasec
žije“ v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích a v Městské knihovně v Třeboni.
V roce 2009 vydalo o.s Krasec dvě čísla stejnojmenného
časopisu a dva půlroční Nabídkové katalogy služeb
jednotlivých organizací.
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Mapa působení členských organizací

PROJEKTY
KOORDINACE SÍTĚ KRASEC

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, AKCE PRO VEŘEJNOST

Občanské sdružení podporuje spolupráci členských
organizací. Zajišťuje informační servis a výměnu zkušeností nejen pro členy. Pořádá vzdělávací semináře
a školení pro ekologické poradce a lektory ekovýchovných programů. Současně organizuje vzájemné setkávání, kde se jednotlivé organizace seznamují s novinkami,
publikacemi a aktivitami ostatních organizací. V rámci
koordinačních aktivit v roce 2009 Krasec uspořádal další
tzv. „Kulatý stůl“, tedy setkání zástupců neziskového
sektoru s představiteli Jihočeského kraje. Předmětem
bylo představení činnosti organizací Krasce a její podpora na úrovni Jihočeského kraje

O.s. 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 2009 členové sdružení uspořádali 339 vzdělávacích akcí pro 14 187
účastníků. Na akcích pro veřejnost se účast v součtu
pohybuje v řádu desetitisíců osob. Publikační a propagační činnost.

www.krasec.cz

Krasec pracoval na dvou projektech. „Rozvoj environmentálního poradenství v Jižních Čechách“ podpořilo
MŽP a zahájený dvouletý projekt „Pod korunou stromů“
je podporován Státním fondem životního prostředí,
Ministerstvem životního prostředí a Jihočeským krajem.
Jejich hlavním cílem je podpořit činnost, rozvoj a vzájemnou spolupráci neziskových organizací Jihočeského
kraje zabývajících se environmentální výchovou dětí
a mládeže a ekologickým poradenstvím a tím positivně
působit na vzorce chování, výroby a spotřeby veřejnosti
směrem k udržitelnosti. Tématem prvního roku projektu
„Pod korunou stromů“ bylo „klima a voda“ v rámci nějž se
uskutečnila celá řada akcí. Od seminářů po výstavy.

