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Úvod
Úv
Vážení a milí přátelé,
Váže
Vzdě
Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. již po sedmnácté předkládá roční výčet svých aktivit
na poli
p environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v regionu Bílých Karpat. Rok od roku rostoucí
množství realizovaných akcí napovídá o dynamickém rozvoji střediska a velkém nasazení jeho zaměstnanmno
stránkou tohoto vývoje je však stále větší náročnost administrativních prací související se
ců. Odvrácenou
O
zajištěním chodu střediska.
zajiš
V roce
ro 2014 jsme naši činnost obohatili o několik novinek. Ke stávajícím ekologickým výukovým programům přibyly programy - Neztrácejme půdu pod nohama a Společně objevme vodní svět, které reagují
environmentální problémy. V rámci publikační činnosti jsme vydali např. ornamentové pexeso,
na aktuální
a
První interpretační plán CHKO Bílé Karpaty či skripta k programu Společně objevme vodní svět.
Prvn
realizaci velkého množství aktivit přispěla také partnerská spolupráce s dalšími environmentálními orK re
ganizacemi v regionu. Například v projektech Průvodcovství v Bílých Karpatech a Intepretace místního
gani
dědictví v CHKO Bílé Karpaty jsme spojili síly s dalšími organizacemi, které se v Bílých Karpatech věnují
dědi
práci s návštěvníky, a společně jsme pokračovali ve vytváření systému podpory šetrného cestovního ruprác
chu v Bílých Karpatech. V projektu Jak učit POLY jsme zase společně s kolegy z partnerských středisek
environmentální výchovy vytvářeli programy podporující manuální dovednosti dětí v mateřských školách.
envi
Naše činnost by nebyla možná bez velkého úsilí všech zaměstnanců střediska, ale i podpory a spolupráce
členů správní a dozorčí rady, organizačním partnerům a další spolupracovníkům. Těmto všem za naše
člen
středisko velmi děkuji.
střed
Marie Petrů, DiS.
ředitelka

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
Vz
obecně prospěšná společnost
ob
ná
nám. Bartolomějské 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: 518 322 545, fax: 518 324 792
Te
e-mail: visbk@bilekarpaty.cz, www.bilekarpaty.cz/vis
eIČ: 255 045 25
IČ
Bankovní spojení: 144 324 63 89 / 0800
Ba
200 062 89 56 / 2010
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Zpráva o činnosti
v roce 2014
6

1. EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Pro činnost střediska jsou jednou z důležitých aktivit Ekologické výukové programy (EVP). V roce 2014
byly připraveny (podobně jako v předchozích letech) programy pro různé věkové skupiny. EVP, které realizuje naše středisko, jsou tradičně zaměřeny na aktivity týkající se environmentální výchovy a zahrnují
alizu
výuku v různě dlouhých časových blocích. Programy mohou probíhat buď u nás na středisku, nebo ve
výuk
škole, školce či škole v přírodě.
škole
EVP pro děti z mateřských škol jsou postaveny tak, aby formou pohybových, výstav
tvarných, smyslových nebo jiných aktivit
tvar
citlivě posilovaly vztah dětí k přírodě. Cícitliv
lem je děti zapojit a zprostředkovat jim
přímý osobní prožitek. Výukových propřím
gramů pro MŠ má středisko připravenu
gram
celou řadu, mezi nimi EVP Neztrácejme
celo
půdu pod nohama (verze pro MŠ), Stopy,
Housenka a její kabátek, Kapička Jára,
Hou
Mraveneček, Kouzelná jabloň, Návštěva
Mra
u Krtka.
Kr
Pro starší žáky a studenty EVP navazují
na bběžnou výuku a směřují k uvědomění
si a pochopení ekologických problémů, ať už v rámci ČR nebo v celosvětovém měřítku. Aktivity jsou koncipovány tak, aby byla navázána co nejužší spolupráce s účastníky a lektory programu. Všechny programy
cipo
mají v sobě prvky speciﬁckých forem výuky. Mimo kreativních činností jsou v nich zahrnuty i diskuze.
Mezi nově nabízenými EVP v roce 2014 byly zařazeny např. Neztrácejme půdu pod nohama (verze pro ZŠ
Mez
SŠ), Společně objevme vodní svět (verze pro ZŠ a SŠ). V nabídce jsou stále i programy z předchozí doby,
a SŠ
a to regionální programy Ostrožsko a Horňácko, Chráněná území ČR, Život v řece Moravě, Co nepatří do
popelnice, Živočichové u nás doma a Lesní hospodář.
pope
Pro školní rok 2014/2015 byly provedeny jen velmi malé změny v nabídce EVP, jejichž cílem bylo aktualizovat nnabídku. Nabídka byla prezentována na webových stránkách naší organizace, a také v tištěné podobě.
Obsahuje stejné EVP jako v roce 2013, tj. 19 EVP pro mateřské školy, 17 EVP pro 1. stupeň základních
Obs
škol, 9 EVP pro 2. stupeň základních škol, 6 EVP pro střední školy a 1 speciální EVP o lese. Mimo těchto
Celkový počet

EVP
Pob
Pobytové programy
LIFE Tajemství louky
Celk
Celkem

215
52
15
282

Počet účastníků

3796
1284
590
5670
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aktivit jsme opět nabízeli i projektovou výuku, přípravu různých akcí, jako jsou environmentální soutěže,
hry a další aktivity související s posláním našeho střediska.
Cena programů EVP byla stanovena na 15,-Kč (45 minut) a 25,-Kč (90 minut) za jednoho žáka při výuce u
nás na středisku. Pro výuku mimo naše středisko, tedy např. v konkrétní škole, byla cena programů 20,-Kč
(45 minut) / 38,-Kč (90 minut) na žáka. U speciálních programů EVP Tajemství louky, Neztrácejme půdu
pod nohama a Společně objevme vodní svět a regionálních EVP Ostrožsko a Horňácko to bylo 40,- Kč (180
minut) a 80,-Kč (360 minut) na žáka.

2. EXKURZE PRO ŠKOLY
Specialitou Vzdělávacího a informačního střediska jsou exkurze do chráněných území, které vychovávají
děti k péči o přírodu a životní prostředí mnohem lépe než pouhé přednášky absolvované ve školních lavicích. Hlavním cílem nabízených exkurzí a terénních výukových programů (dále jen TVP) je seznámit žáky
a studenty blíže s přírodou regionu a významem environmentálně zodpovědného chování k životnímu prostředí. Tyto typy programů umožňují poznat místa v nejbližším okolí škol a přírodovědně zajímavá místa,
včetně chráněných území, v oblasti
jihovýchodní Moravy a Bílých Karpat. Exkurze byly vedeny odbornými pracovníky naší organizace a obsahem i formou byly přizpůsobeny
věku účastníků.
Nabídka exkurzí v roce 2014: Za
krásnými loukami, Poušť a řeka, Na
zbojnickém chodníčku, Expedice do
Moravské Amazonie, Zahrady pod
Hájem, Lodí k lužnímu lesu, Dobrodružství na řece Moravě.

3. POBYTOVÉ PROGRAMY
Jako i v předchozích letech (2012, 2013), tak i v roce 2014 jsme spolupracovali s obcí Nová Lhota, kde na
ekocentru probíhaly pobytové ekologické výukové programy. Naši lektoři realizovali vzdělávací programy
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pro děti ze slovenských obcí Kočovce a Brezová pod Bradlom (děti zde absolvovaly třídenní ekologické
pobytové programy) a pro české děti z několika základních škol z Ostrožska a Horňácka.
poby
Celkově bylo na Nové Lhotě odučeno 51 pobytových programů pro 1256 žáků.
Celk

4. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Den dětí – Pohádkový les
De
Veselí nad Moravou – sobota 31. 5. 2014
Vese
V so
sobotu 31. 5. 2014 se uskutečnila akce pro děti Pohádkový les v rámci jejich nastávajícího svátku Den dětí. Akce probíhala v zámeckém parku ve Veselí nad Moravou. Téma pro naše stanoviště souviselo
půdou. Byly zařazeny některé aktivity z výukového programu „Neztrácejme půdu pod nohama“ - lov
s pů
ozorování půdních živočichů, skládání obrázků o vzniku půdy.
a oz

Hurá do školy
Hu
Veselí nad Moravou, sobota 30. 8. 2014
Vese
Cíle
Cílem akce, do níž se každoročně na konci prázdnin
zapojujeme, je zpříjemnit dětem nadcházející začázapo
tek školního roku. Akce se jako každý rok konala
areálu přístaviště u Baťova kanálu ve Veselí nad
v ar
Moravou. Téma aktivit v roce 2014 bylo spojeno
Mor
zejména s tématem „Voda“, kdy cílem aktivit bylo
zejm
zamyslet se nad šetřením a plýtváním vody. Dalšízam
mi aaktivitami souvisejícími s přírodou bylo skládání
puzzle „Tajemství modráska“ s výkladem o jeho výpuzz
skytu a životě.
skyt
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5. AKCE PRO VEŘEJNOST
Cestopisné a přírodovědné večery
V roce 2014 nabízelo středisko v rámci osvětových akcí pro veřejnost další sérii cestopisných a přírodovědných večerů. Jednotlivé přednášky se uskutečnily vždy ve čtvrtek během podzimních a zimních měsíců.
Celkem bylo připraveno 5 večerů, všechny cestopisné.
Únor – Island - Země mystérií, - Petr Slinták
Březen – Uganda – Libor Ambrozek
Říjen – Santiago de Compostela – cesta pěšky – Martin Trlida

Listopad – Za přírodou a lidmi na sever Etiopie – Vít Grulich
Prosinec – Neznámá Íránská poušť – Jiří Sladký
10

Ekojarmark ke Dni Země
Eko
Veselí nad Moravou – sobota 12. 4. 2014
Vese
Trad
Tradiční Ekojarmark pořádaný v rámci
oslav Dne Země se jako každoročně
konal na Bartolomějském náměstí.
kona
Nabídka u prodejních stánků zahrnoNab
vala ekologické i tradiční rukodělné
výrobky a pro veřejnost byla připravýro
vena celá řada aktivit souvisejících
ochranou přírody a environmentáls oc
životním stylem, včetně
ně šetrným
š
tvůrčích dílen, ukázek tradičních řetvůr
mesel a aktivit pro děti. Naše střemes
disko se podílelo na organizačním
zajištění akce a přípravě některých
zajiš
aktivit pro veřejnost. V roce 2014
aktiv
byly naše aktivity zaměřeny na praktické předvedení výukového prograpůdu pod nohama“, spojené s výstavou o půdě. Výstava informovala zájemce o vzniku
mu „Neztrácejme
„
půdy, její důležitosti a možných ohroženích a v neposlední řadě o životě v půdě. Mimo toho byla ve stánku
půdy
prezentována celoroční činnost střediska.
prez

Ozvěny Horňácka – Biojarmark
Velká nad Veličkou – sobota 16. 8. 2014
V srpnu 2014 se uskutečnily Ozvěny Horňácka. Naše středisko mělo na náměstí vyhrazený stánek, ve kterém jsme poskytovali informace o našem středisku, projektu Motýli
ČR - SR, Bílých Karpatech, nabízené exkurzi
do Zahrad pod Hájem. Dále jsme ve stánku
nabízeli informační a propagační materiály
týkající se činnosti našeho střediska, aktivit
a práce jiných ekocenter.
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Exkurze pro veřejnost
Pro zájemce jsme realizovali šest tematických exkurzí v předem stanovených termínech:
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neděle 13. 4. 2014

Pamětníci chladných stepí – Bílé Karpaty: Blatnička

neděle 11. 5. 2014

Šavle a píseň – Bílé Karpaty: Hluk

pátek 16. 5. 2014

Otevřené dny na louce – Bílé Karpaty: Velká nad Veličkou

neděle 25. 5. 2014

Bošácká dolina – Bílé Karpaty: Bošácká dolina

sobota 31. 5. 2014

Není louka jako louka – Bílé Karpaty: Bylnice

neděle 8. 6. 2014

Památky venkovské architektury: Bílé Karpaty: Dolní Němčí

6. PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Tvorba propagačních a metodických materiálů:
Tvo
Vydání
V
ornamentového pexesa - ornamenty pro radost, kde je mimo jiné možno se dočíst i o historii
a způsobu
malování ornamentů, náklad 2000 ks.
zp

V
Vydání skript k výukovému programu „Společně objevme vodní svět“. Cíl: V rámci čtyřdenního výukového
programu o vodě využít netradiční formu výuky – tzv. projektovou a badatelsky orientovanou
ukov
výuku
výuk a zaměřit se na nejrůznější aspekty vody - její jedinečnost, důležitost a nepostradatelnost a využití
moderních
technologií. Náklad 20 ks.
mod
LLeták ke Karpatské úmluvě v anglickém jazyce.
4 panely naučné stezky Moravské Kopanice

Nástěnky
Ná
Každý měsíc byly aktualizovány 3 nástěnky VIS Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.
Každ

7. INFORMAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
Informační centrum
Inf
V ro
roce 2012 bylo otevřeno nové turistické informační centrum na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou,
proto byla činnost Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty upravena. Tak, jako i v roce 2013,
prot
jsme nadále poskytovali informace na specializované dotazy, které souvisí s ochranou přírody, chráněnými
územími v oblasti Bílých Karpat a Jihovýchodní Moravy a se životním prostředím. Klienty našeho střediska
územ
veřejnost se zájmem o životní prostředí, školy, profesní organizace působící v cestovním ruchu.
je ve
Pro tyto účely jsme stanovili i návštěvní hodiny, a to vždy v úterý a čtvrtek od 12:30 do 16:00 hodin. Tato
situace byla i v roce 2014 stejná. Zájemci o informace mají možnost s námi komunikovat také emailem
situa
nebo telefonicky. Některé informační materiály jsou zasílány poštou.
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O změně rozsahu a obsahu této části naší činnosti jsme veřejnost informovali prostřednictvím našich
webových stránek, turistických serverů, oznámením přímo u vstupu do budovy, v níž ve Veselí nad Moravou sídlíme apod. Spolupracovali jsme přitom také s pracovníky nově otevřeného Turistického centra
Veselska.
Počet klientů s turisticky orientovanými dotazy se vzhledem k uvedeným změnám výrazně snížil. Během
roku 2014 jsme nicméně zaevidovali 174 specializovaných dotazů od 171 návštěvníků.

Ekologické dotazy
Nejčastější dotazy souvisely s ekologickou domácností, regionálními značkami a výrobky ekologického
zemědělství. Informace jsme zájemcům podávali u nás na středisku při osobní návštěvě ve stanovených návštěvních hodinách, telefonicky či emailem. Mnozí tazatelé měli zájem o zapůjčení didaktických materiálů
a pomůcek k environmentální výchově. Část dotazů se tradičně týkala určování rostlin, hub a živočichů.
V rámci poradenské činnosti jsme konzultovali také studentské práce a půjčovali tituly z naší odborné
knihovny.

8. REALIZOVANÉ PROJEKTY A PROGRAMY
Projekt „Společně objevme vodní svět“
(1. listopad 2014 – 27. únor 2015)
Cíl: Hlavním cílem projektu je zachování přírodního a kulturního dědictví příhraničního regionu s ohledem
na jedinečnost jeho přírodního prostředí. Prostřednictvím osvěty o důležitosti faktorů jako obrana před
znečišťováním, ochrana a obnova přírodních hodnot na daném území, snaha o zlepšení životního prostředí, dojde k významnému posílení významu environmentálního vzdělávání a výchovy v regionu. Cílem je
změna myšlení, chování a jednání vůči životnímu prostředí, která z dlouhodobého hlediska vede ke zlepšení stavu životního prostředí v regionu a příznivému vlivu na trvale udržitelný rozvoj.
Projekt byl ﬁnančně podpořen Evropskou unií z Evropského fondu regionálního rozvoje v rámci programu
přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.
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Projekt „Jak učit POLY“
Pro
(1. červenec
č
2014 – 30. červen 2015)
Cíl: Rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.
Hlav
Hlavním cílem projektu je podpořit profesní rozvoj učitelů, vedoucích a řídících pracovníků mateřských
škol v oblasti kurikulární reformy prostřednictvím dostupných, kvalitních a zajímavých vzdělávacích program
gramů a stáží pro oblast polytechnického vzdělávání.
Fina
Financováno Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Projekt „Průvodcovství v CHKO Bílé Karpaty „
Pro
(1. duben
d
2012 – 31. březen 2014)
Cíl: Cílem projektu je vytvoření Interpretačního plánu pro CHKO Bílé Karpaty a zkvalitnění živé interpretace - průvodcovské služby.
Podp
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt „Interpretace místního dědictví v CHKO Bílé Karpaty“
Pro
(1. úúnor 2014 – 31. březen 2015)
Cíl: Cílem subprojektu je zvýšení kvality živé a neživé interpretace na území CHKO Bílé Karpaty ve Zlínském kraji jako cesty k šetrnějšímu využívání místního přírodního a kulturního dědictví.
Podp
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Projekt „Vzdělávání, výchova a osvěta dětí, mládeže a dospělých v oblasti
Pro
životního prostředí s VIS Bílé Karpaty“
živ
(1. ledna
le
2014 – 31. prosinec 2014)
Cíl: Cílem projektu je příprava a realizace nejrůznějších forem vzdělávacích a osvětových aktivit zaměřených na životní prostředí a šetrný životní styl.
Proj
Projekt byl podpořen městem Veselí nad Moravou.
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9. OSTATNÍ ČINNOST
Vzdělávání pracovníků střediska
Byly podporovány a realizovány různé formy dalšího vzdělávání pracovníků střediska, jako například
účast na odborných seminářích a konferencích. Zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací akce:
Kurz průvodcovství: zkoušky průvodcovství, 16. 1. – Luhačovice SCHKO BK.
Kurz průvodcovství: zkoušky průvodcovství, 21. 3. – Veselí nad Moravou.
Kurz průvodcovství: setkání průvodců a realizátorů interpretace na území CHKO BK - Veselí ad Moravou, 21. 3. – 22. 3.
Kurz průvodcovství: komunikace s médii – školení průvodců 27. 11., 28. 11. Veselí nad Moravou.
Workshop EVVO ve ZLK 28. 1. – Zlín.
Badatelsky orientované vyučování 24. 2. – ZŠ Rokytnice – Vsetín.
Kampaně – ptáci, stromy 28. 2. – Uherské Hradiště.
Výukový program „Půda“ 7. 3. Náměšť nad Oslavou ZERA.
Strážnice „250“ 13. 3., 14. 3., 3. 4. – Strážnice.
Specifika účetnictví neziskových organizací na příkl. praxe 24. 3. – TIC Zlín.
Dílna questing 22. 5. – 23. 5. – Vysoké Pole.
Schůzka k projektu „POLY“ 18. 6. – Vsetín.
Schůzka pro pracovní skupiny k projektu „POLY“ pracovní skupiny 25. 6. – Uherské Hradiště.
Školení marketing 19. 6., 20. 6. – Veselí nad Moravou.
Předávání osvědčení TBK 25. 6. – Valašské Klobouky.
Interpretace místního dědictví – exkurze Strážnicko 26. 6. Strážnicko.
Interpretace místního dědictví – dílny panely a stezky 14. 7. – 16. 7. – Lopeník.
Interpretace místního dědictví – benchmarking 24. 7., 25. 7. – Slavonice.
Interpretace místního dědictví – modelová exkurze Luhačovicko 19. 9. – Luhačovice, Provodov, Kaňovice.
Projekt „POLY“ 1. 9. téma „Voda“ porada – Zlín.
Projekt „POLY“ 16. 10., 17.10. – Praha.
Dílna geocaching – 4. 12., 5. 12. Veselí nad Moravou.

Pracovníci se účastnili setkání, která vedla k prohloubení vzájemné spolupráce mezi NNO, státní správou a veřejnou správou v regionu:
Řídící výbor Občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji (Líska o. s.), 14. 1., 20. 2., 11. 4., 2. 9.
Setkání SEV ZLK 20. 3. – Zlín.
Valná hromada Sítě středisek ekologické výchovy ČR (Pavučina), 7. 4. – Ochoz u Brna.
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Zasedání správní a dozorčí rady 16. 4. – Veselí nad Moravou.
Zase
Výko
Výkonný výbor STEP 19. 5., 9. 9. – Brno.
XI. K
Krajský veletrh programů a aktivit na podporu environmentálního vzdělání a výchovy k udržitelnému
rozv
rozvoji, 5. 6. – Zlín-Lešná.
Ekol
Ekologický festival a setkání Týká Se To Také Tebe, 14. 6. – Uherské Hradiště.
Prog
Programová konference MAS Horňácko – Ostrožsko 20. 8. – Veselí nad Moravou.
4. zasedání
za
konference smluvních stran Karpatské úmluvy COP4 25. 9. – Mikulov.
Konf
Konference Lipka – Mrkvička (půda) 6. 11. – Brno.
Setk
Setkání stakeholderů Karpatské úmluvy 6. 11., 7. 11. – Rožnov pod Radhoštěm.
Konf
Konference EVVO ZLK 13. 11. – Zlín.
Valn
Valná hromada Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR (SIMID), 14. 11, 15. 11. – Slavonice.
Setk
Setkání zemědělců, uživatelů a vlastníků pozemků, 3. 12. 2014 - Vápenky.
Setk
Setkání zhotovitelů, 4. 12. 2014 - Štítná nad Vláří.
Setk
Setkání se starosty obcí Bílých Karpat, 11. - 12. 12. 2014 - Lopeník.

Překladatelská činnost:
Pře
Průb
Průběžně
byly prováděny korektury přírodovědeckých článků a abstraktů v anglickém jazyce a překlady
korespondence pro Správu CHKO Bílé Karpaty týkající se zahraničních aktivit, reprezentace CHKO a účasti
kore
na zzahraničních akcích.

Odborné praxe pro studenty:
Od
V ro
roce 2014 absolvovaly ve Vzdělávacím a informačním středisku Bílé Karpaty, o.p.s. odbornou stáž
stážistky.
3 st
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Finanční zpráva
2014
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Lidské zdroje společnosti
Lid
Skut
Skutečný
fyzický stav pracovníků za rok 2014 byl 7 zaměstnanců, stav přepočtený ve fyzických osobách
6,417; na úvazek 6,856.
6,41
Osobní náklady společnosti byly k 31. 12. 2014 vykázány v celkové výši 2 294 tis. Kč v následujícím členění:
Oso
nnáklady na mzdy ve výši 1 996 tis. Kč
nnáklady na ostatní osobní náklady (dohody) ve výši 298 tis. Kč

Vývoj a stav fondů obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2014
Výv
Spol
Společnost
v minulých účetních obdobích vytvářela rezervní fond – zůstatek fondu k 31. 12. 2014 Kč
394 818,67.

Sta majetku a závazků obecně prospěšné společnosti k 31. 12. 2014 a jeStav
jich struktura
Společnost vykázala k 31. 12. 2014 účetní hodnotu majetku (aktiv) ve výši Kč 2 759 tis. Kč (netto).
Spol
Spol
Společnost vykázala k 31. 12. 2014 závazky v celkové výši 281 tis. Kč.

Přehled nákladů, výnosů a výsledku hospodaření dle jednotlivých zdrojů
Pře
Náklady1
Ná
Celk
Celkové
náklady společnosti byly k 31. 12. 2014 vykázány v celkové výši Kč 3 729 tis Kč, v následujícím
členění:
člen
nnáklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb ve výši 3 729 tis. Kč, z toho:
nnáklady na mzdu ředitele v celkové výši Kč 0
nnáklady na odměnu členů správní rady v celkové výši 0 Kč
nnáklady na odměny členů dozorčí rady v celkové výši 0 Kč

1

Povinné informace podle §19, odst. 1 a § 21, odst. 1, písm. f zákona o obecně prospěšných společnostech
Pov
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Výnosy2
Celkové výnosy společnosti byly k 31. 12. 2014 vykázány v celkové výši 3 897 tis. Kč v následujícím členění:
přijaté příspěvky a dotace ve výši 2 459 tis. Kč
vlastní činnost (smlouvy o dílo, zakázky, výukové programy, úroky) ve výši 1 438 tis. Kč

text

náklady

výnosy

rozdíl

OP Přeshraniční spolupráce ČR a SR

619 299,00

927 239,70

-110 455,30

Nadace Partnerství

143 344,60

20 000,00

-5 000,00

Nadace Partnerství

800 876,20

638 532,92

-71 025,38

OP VK

719 063,63

300 000,00

-165 250,00

59 316,00

50 000,00

-21 429,00

286 000,00

148 500,00

-63 643,00

72 000,00

132 000,00

0,00

2 699 899,43

2 216 272,62

-436 802,68

Fond dalšího vzdělávání
Město Veselí nad Moravou
Úřad práce Hodonín
Celkem

Společnost vykázala k 31. 12. 2014 výsledek hospodaření ve výši 169 tis. Kč

Změny zakládací listiny, ke kterým došlo v průběhu účetního období3
V roce 2014 neproběhly změny Zakládací smlouvy.

Změny ve složení správní a dozorčí rady v průběhu účetního období4
V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám ve složení správní a dozorčí rady:
Členem správní rady se k 30. 4. 2014 stal MUDr. Zdeněk Doupovec, dne 1. 10. 2014 Ing. Bohumil Jagoš,
dne 1. 11. 2014 Mgr. Karel Fajmon.
Členem dozorčí rady se k 20. 6. 2014Ing. Andrea Jarošová, 1. 5. 2014 PhDr. Vít Trachtulec, 1. 5. 2014
Ing. Eliška Hoferková.

20

2

Povinné informace podle §19, odst. 1 a § 21, odst. 1, písm. f zákona o obecně prospěšných společnostech

3

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona

4

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g téhož zákona

Změny osoby ředitele v průběhu účetního období5
Zm
Ke zzměně osoby ředitele v průběhu účetního období nedošlo.

Informace dle zákona o účetnictví6
Inf
Po rrozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti významné pro naplnění účelu výroční zprávy.
Předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky:
Před
Společnost bude nadále vyvíjet aktivity v činnostech určených zakládací smlouvou.
Spol
Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.
Spol
Společnost vyvíjí aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
Spol

Roční účetní závěrka za rok 2014
Roč
Souč
Součástí
výroční zprávy jsou údaje o roční účetní závěrce za rok 2014 v následujícím členění:
Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč
Rozv
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč
Výka
Příloha k účetní závěrce
Přílo

Zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2014
Zpr
Přílohou k Výroční zprávě společnosti je zpráva auditora k roční účetní závěrce za rok 2014.
Přílo

5

Povinné informace podle § 21, odst. 1 písm. g zákona o obecně prospěšných společnostech
Po

6

Povinné informace podle § 21, odst. 2, zákona o účetnictví
Po
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PODĚKOVÁNÍ
Činnost Vzdělávacího a informačního střediska by nebyla možná bez spolupráce s řadou organizací, institucí a jednotlivců. Za veškerou pomoc, přízeň i povzbuzení jsme vděčni a všem na tomto místě upřímně
děkujeme. V prvé řadě patří naše poděkování členům správní a dozorčí rady za jejich dobrovolnou práci
pro organizaci.
Děkujeme také všem přednášejícím, kteří věnovali svůj čas a zážitky na cestopisných a přírodovědných
večerech.

Za dobrou spolupráci děkujeme následujícím organizacím:
Centru environmentálných aktivit (CEA) Trenčín
členským organizacím Sítě ekologických poraden (STEP)
členským střediskům ekologické výchovy Pavučina
Domu dětí a mládeže Veselí nad Moravou
Klubu českých turistů
Krajským úřadům Jihomoravského a Zlínského kraje
Lipce, školskému zařízení pro environmentální vzdělávání
Městskému kulturnímu středisku Veselí nad Moravou
Správě CHKO Bílé Karpaty
Správě CHKO Biele Karpaty
Středisku služeb školám, Uherské Hradiště
Ústavu pro ekopolitiku, o.p.
Vlastivědnému muzeu Veselí nad Moravou
Rezekvítku o.s.
Lísce o.s.

Poděkování za ﬁnanční a materiální pomoc:
Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR
Ministerstvu životního prostředí ČR
Městu Veselí nad Moravou
Jihomoravskému kraji
Nadaci Partnerství
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu
ZO ČSOP Bílé Karpaty 58/06
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Seznam použitých zkratek:
Sez
CER – Iniciativa pro karpatský ekoregion
CERI
CNPA – Soustava karpatských chráněných území
CNP
ESF – Evropský sociální fond
EVL – Evropsky významná lokalita
EVVO – environmentální vzdělávání výchova a osvěta
EVV
MAS – Místní akční skupina
NNO – nestátní nezisková organizace
(N) SSEV – (Národní) Síť středisek ekologické výchovy
WWF – Světový fond ochrany přírody
WW
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Zpráva auditora
k roční účetní závěrce
za rok 2014
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Příloha k účetní
závěrce sestavené
k 31. 12. 2014

9. Lenka Sedlářová

4

