Výroční zpráva
Ekocentrum – RS ČSOP Novojičínska, regionálního centra
ČSOP pro Moravskoslezský kraj v roce 2011
Sídlo organizace

Regionální sdružení sídlí v komunitním centru Klášter v Blahutovicích. Pronajaté prostory,
kancelář a knihovnu s ostatním zázemím využíváme společně s ČSOP Jeseník n/O a o. s. Bayerův
odkaz. Provoz také společně financujeme. V objektu je možnost pořádání pobytových akcí,
seminářů s využitím technického zázemí (multifunkční sál, kuchyň, zázemí pro dobrovolníky,
turistická ubytovna, jídelna, nádvoří, hřiště a zahrady).

Personální zajištění činnosti organizace

Na aktivitách organizace pracovali Lumír Kuchařík, Mgr. Hana Strnadlová Pastorková,
Magdalena Koudelková a Ing. Jana Kelarová (Ekocentrum, Infocentrum) a několik dalších
dobrovolníků a příznivců. Významnou pomoc poskytují také členové ostatních NNO sídlících
v objektu.

Služby v roce 2011

Facilitace – únorový seminář v Pržně (zapojení občanů do správních řízení) ve spolupráci
s ochránci přírody z Valašského Meziříčí.
Průvodcovská činnost – probíhala v rámci informačně naučné stezky v Blahutovicích. Stezku
navštívily děti a učitelé z Novojičínska a také další skupiny dětí i mládeže (účastníci víkendových a
táborových pobytů v Komunitním centru) a také skupiny turistů z regionu.

Projekty
Infocentrum, ve kterém jsme zajiš'tovali poradenskou činnost po celý rok ve spolupráci s ÚVR
ČSOP a Lesy ČR v rámci projektu „Podpora infocenter ČSOP“. Infopanel byl průběžně
aktualizován.
Dřevo 2011 v rámci projektu byly dovybaveny dvě místnosti zázemí pro dobrovolníky nábytkem.

Obecně prospěšné práce a veřejnou službu jsme pro jednoho klienta zajišťovali ve spolupráci
s Probační a mediační službou ČR – střediskem Nový Jičín, obcí Jeseník nad Odrou a o. s.
Bayerův odkaz.

Spolupráce s jinými subjekty

ZO ČSOP okresu Nový Jičín – aktivity regionálního sdružení, sdílení informací
Probační a mediační služba ČR, středisko Nový Jičín, Okresní soud Nový Jičín – aktivity při
zaměstnávání klientů na obecně prospěšných prací
O. s. Bayerův odkaz, ZO ČSOP Jeseník n/O – projekty obnovy Komunitního centra Klášter
Obec Jeseník n/O – komunitní slavnost, veřejná služba
ZŠ Jeseník nad Odrou – materiálová a metodická pomoc při budování školní ekozahrady

Environmentální osvěta a poradenská činnost Ekocentra

Pobyty turistů, NNO v Komunitním centru Klášter – seznamujeme návštěvníky při jejich
pobytech s našimi programy a informačními materiály. V úterý a čtvrtek poradenské

a konzultační dny pro veřejnost. Našimi programy a aktivitami prošlo více než 500 účastníků
všech věkových skupin. Nejpočetněji byly zastoupeny děti a mládež. Uspořádali jsme v listopadu
seminář „Ochrana biodiverzity prostřednictvím aktivit pozemkových spolků“.

Regionální centrum ČSOP pro MSK

Udržujeme regionální webové stránky, kontakty s institucemi i médii a poskytujeme konzultace a
poradenství našim základním organizacím, veřejnosti a dalším zájemcům z našeho i sousedních
regionů. Zúčastnili jsme se také kulatého stolu v Ostravě, který se zabýval systémem EVVO
v Moravskoslezském kraji.

Hospodaření organizace
náklady
76 000 ,- Kč
výnosy
89 000,-Kč

Poděkování patří všem dobrovolníkům, dárcům, partnerům a příznivcům,
kteří v roce 2011 podpořili naši činnost finančně, materiálně ale i dobrým slovem.
Hlavní dárci a partneři:
Lesy ČR
ÚVR ČSOP
Obec Jeseník nad Odrou
Probační a mediační služba ČR, středisko Nový Jičín

