Výroční zpráva
Ekocentrum – RS ČSOP Novojičínska, regionálního centra
ČSOP pro Moravskoslezský kraj v roce 2012
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. Podílíme se podle svých možností na financování provozu a obnově vybavení centra.
V tomto rozlehlém venkovském domě je možnost pořádání pobytových akcí s environmentálním
programem, táborů, seminářů s využitím technického zázemí (multifunkční sál, kuchyň, zázemí
pro dobrovolníky, turistická ubytovna, jídelna, nádvoří, hřiště a komunitní zahrady).

Personální zajištění činnosti organizace

Aktivity organizace zajišťovali Lumír Kuchařík, Mgr. Hana Strnadlová Pastorková, Magdalena
Koudelková a Ing. Jana Kelarová s pomocí dalších dobrovolníků a příznivců. Významnou pomoc
poskytují také členové ostatních NNO sídlících v objektu.

Služby v roce 2012

Facilitace – plánování veřejného prostranství – hřiště na Opavsku.
Návrhy výsadby zeleně – realizace výsadeb na Novojičínsku.
Zpracování projektů - pro zlepšování životního prostředí v obcích na Novojičínsku
Environmentální programy- pro děti základních a mateřských škol
Průvodcovská činnost – probíhala v rámci informačně naučné stezky v Blahutovicích.

Projekty
Infocentrum ve kterém jsme zajišťovali poradenskou činnost po celý rok ve spolupráci s ÚVR
ČSOP a Lesy ČR v rámci projektu „Podpora infocenter ČSOP“.
Dřevo 2012 v rámci projektu byly dovybaveny další místnosti centra nábytkem.
Kopřivnice – město, které podporuje své sedláky – účast na vzdělávacích seminářích a
exkurzích zaměřených na systém KPZ (komunitou podporované zemědělství)
Rozvoj aktivit Sítě ekologických poraden v Moravskoslezském kraji – účast na vzdělávacích
seminářích pro exporadce
Ochrana přírody a krajiny Moravskoslezského kraje – Zpravodaj regionálního centra ČSOP
pro Moravskoslezský kraj – vydání zpravodaje v elektronické podobě.

Spolupráce s jinými subjekty

ZO ČSOP okresu Nový Jičín a MSK – aktivity regionálního sdružení a regionálního centra,
sdílení informací
o.s. Bayerův odkaz, ZO ČSOP Jeseník n/O – projekty obnovy Komunitního centra Klášter
Obec Jeseník n/O – komunitní slavnost, veřejná služba

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.

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.

Hospodaření organizace
náklady
136 000 ,- Kč
výnosy
158 000,- Kč

Poděkování patří všem dobrovolníkům, dárcům, partnerům a příznivcům, kteří v
roce 2012 podpořili naši činnost finančně, materiálně i radou a dobrým slovem.
Hlavní dárci a partneři:
Lesy ČR
ÚVR ČSOP
Obec Jeseník nad Odrou

