Výroční zpráva 2014
Ekocentrum – RS ČSOP Novojičínska, regionální centrum
ČSOP pro Moravskoslezský kraj
Sídlo organizace
Regionální sdružení sídlí v komunitním centru Klášter v Blahutovicích. Pronajaté
prostory, kancelář a knihovnu s ostatním zázemím využívá společně s ČSOP
Jeseník n/O a spolkem Bayerův odkaz. Podílí 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
Činnosti organizace zajišťovali v tomto roce Lumír Kuchařík, Magdaléna Koudelková,
Bc.Tomáš Petřkovský a Mgr. Hana Strnadlová Pastorková. Dále se na aktivitách
podílela celá řada dobrovolníků a příznivců. Významnou pomoc poskytují také
členové ostatních NNO sídlících v objektu.
Služby v roce 2014
 regionální centrum ČSOP pro MSK - komunikace, prezentace a zastupování
zájmů ČSOP v regionu
 poradenství v oblasti ŽP a OP (statut čekatele STEP)
 ruční dílny pro děti v Odrách
spolupráce na projektu vzdělávání dospělých „ Lidé lidem II “ s .Rovnovážka,
o.s. (workshopy v komunitním centru Klášter)
 EVVO návštěvníků a hostů komunitního centra klášter v Blahutovicích
(přednášky, průvodcovství po naučně informační stezce ČSOP, předávání a
zasílání materiálů EVVO)

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“

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 podpora aktivit v KCK (výstavy,
kurzy, ruční dílny aj)
Obec Jeseník n/O – prezentace organizace při soutěži obec roku Jeseník n/O.
(evropské kolo soutěže)
Úřad práce - kontaktní pracoviště Nový Jičín, podpora SÚPM pro uchazeče o
zaměstnání

Environmentální osvěta a poradenská činnost Ekocentra




Pobyty turistů, NNO v Komunitním centru Klášter – seznamujeme návštěvníky
při jejich pobytech s našimi programy a informačními materiály.
úterý a čtvrtek otevřeno Infocentrum ČSOP v komunitním centru Klášter pro
konzultace a poradenství veřejnosti.
příprava programu a lektorování EVVO

Regionální centrum ČSOP pro MSK
Provozujeme regionální webové stránky organizací ČSOP v kraji, 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
výnosy

220 970
187 412

Poděkování patří všem dobrovolníkům, dárcům, partnerům a příznivcům,
kteří v roce 2014 podpořili naši činnost finančně, materiálně ale i dobrým
slovem.
Hlavní dárci a partneři:
ÚVR ČSOP
Obec Jeseník nad Odrou
Probační a mediační služba ČR, středisko Nový Jičín
ÚP kontaktní pracoviště Nový Jičín
Rovnovážka, o. s.
ČSOP Jeseník nad Odrou
Spolek Bayerův odkaz

