Ekocentrum „Skřítek“ Polička o.s.
569 71 Pomezí 128

Závěrečná zpráva za rok 2015
Historie a cíle ekocentra
Ekocentrum Skřítek bylo založeno 8. 2. 2005. V roce 2007 jsme změnili název na Ekocentrum
Skřítek Polička o.s. a též sídlo ekocentra. Jsme nezisková organizace, spolek, jehož hlavním
cílem je ekologická a environmentální výchova, vzdělávání a osvěta dětí, mládeže
i dospělých s důrazem na vzdělávací programy s využitím zážitkové pedagogiky pro MŠ, ZŠ,
SŠ a seniory směřující k trvale udržitelnému rozvoji. Mezi další cíle patří ochrana přírody,
krajiny a životního prostředí, protidrogová prevence mládeže i propagace ekologických
prostředků šetrných k přírodě i člověku.
Hlavním cílem všech akcí ekocentra je přivést účastníky programů k tomu, aby pochopili,
že všichni jsme nedílnou součástí přírody a podle toho bychom se v ní a k ní měli chovat –
planeta Země je náš domov, ve kterém všichni chtějí žít ve zdraví a dostatku. A po nás i
budoucí generace.
Připravujeme a poskytujeme vzdělávací programy tak, aby podnítily zájem účastníků o
environmentální tematiku. Děti a mládež získávají odborné poznatky navazující na školní výuku
hravým zapojením do programů. Umožňujeme jim pochopení problematiky zásad trvale
udržitelného rozvoje a jejich aplikaci do běžného života metodami, které nejsou běžnou součástí
školní výuky. Při tvorbě programů vycházíme z poznatků a zkušeností minulých let, z požadavků
škol a využíváme poznatků průběžně získávaných na odborných kurzech.
Pro širokou veřejnost organizujeme přednášky a besedy. Pro ně jsou vybírána témata, která
mohou oslovit různé skupiny osob, a ukazujeme lidem, jak je vše spolu propojeno.
Působíme také jako ekoporadna, kam se občané mohou obrátit se svými dotazy, rozesíláme emaily nepravidelné informace o ekologii, přírodě, alternativních způsobech života formou
Občasníku od Skřítka.
Důraz klademe na pochopení důsledků každodenní činnosti jednotlivce i národů v globálním
měřítku. V současné době je velmi důležité, aby si lidé uvědomili, že jejich činnost se promítá
do stavu celé Země a bez životního prostředí na Zemi lidé žít nemohou.
Ve všech programech jsou obsaženy základní myšlenky Agendy pro 21. století, což je dokument,
který byl přijat na světovém summitu OSN a v němž jsou shrnuty zásady, které by měli dodržovat
státy, komunity i jednotliví občané pro trvale udržitelný rozvoj.
Rok 2015 byl rokem 10. výročí Ekocentra Skřítek. Nápadů k jeho oslavě byla spousta, leč plány
ztroskotaly na nedostatku času a financí. Všechny své síly jsme napnuly na podzimní akce.
Vyústěním akcí pro děti za uplynulé roky, kdy jsme pořádali Den stromů (kdy bylo dané téma
dřeviny), Světový den vody (téma vody), Den Země, byl letošní Den dnů, kdy jsme témata
nerozlišovali.
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Akce pro děti a mládež
Den dnů proběhl v Divadelním klubu v Poličce ve čtvrtek a pátek 22. a 23. října. Byl to zábavně
vzdělávací program připravený Ekocentrem Skřítek pro děti a žáky mateřských a základních
škol.
Akce se účastnilo celkem 329 dětí a žáků v doprovodu 38 pedagogů z mateřských a základních
škol z Poličky i okolí – MŠ Čtyřlístek Polička, ZŠ Květná, MŠ Jedlová, ZŠ Speciální Polička,
MŠ Hartmanice, ZŠ Borová, MŠ Borová, ZŠ Masarykova, ZŠ Široký Důl, ZŠ Pomezí, ZŠ Oldřiš
a MŠ Pomezí I.
Zůstali jsme u počtu 4 stanovišť (a malinké doplňující). Každé třídě se na jednom stanovišti
lektor věnoval přibližně 20 minut.
V nejzazší části klubu se na
stanovišti Neuvěřitelná příroda
věnoval mládeži náš dlouholetý
dobrovolný spolupracovník Olda
Šlahař, kde se žáci dozvídali
zajímavosti z přírody, např. kdo je
to vychuchol, jak vypadá moloch
ostnitý či strašek paví nebo čím
dalším nás příroda může překvapit a
hádanky ve formě různých
přírodnin.
V prvním
patře
klubu
bylo
Království čokolády, kde se
účastníci pod vedením Jany
Černé
dozvěděli,
jakým
způsobem, z čeho a kdo čokoládu
vyrábí, že v minulosti se
kakaových bobů používalo jako
platidla, ukázka různých druhů
čokolád, krátce z historie a na
závěr čekalo překvapení. Všichni
ochutnali belgickou čokoládu,
která tekla z fontánky, do které si
namáčeli kousky jablek.
V předsálí se nacházeli živé exponáty
ryb na stanovišti Ryby, rybičky, kterým provázel rybář Jiří Kapras a poutavě vyprávěl o našich
rybách – druzích, o jejich životě, rybářství. Děti si mohly zkusit, jak se rybářským prutem loví.
Nechyběly Krátké filmy o přírodě, které se promítaly v sále. Doplňkovým stanovištěm bylo
skládání 3D puzzle stromů.

Poděkování si zaslouží výše
uvedení dobrovolníci i další
pomocníci – studenti Gymnázia
Polička:
Ester
Plecháčková,
Hedvika
Kynclová,
Monika
Trnová, Kateřina Tesařová, Šárka
Vomočilová, Kateřina Justová,
Barbora Freundová, Jiří Hrubý,
Tomáš
Hrdlička,
Magdalena
Dusová, Jana Jílková, Tereza
Lorencová, Lucie Sodomková,
Hana Hašková, Vojtěch Drašar,
Jana Mládková, Veronika Leksová,
Kristýna Štaudová, Kateřina a
Kristýna Točfousovy a Nikola Glänznerová.
Za vstřícný přístup děkujeme Gymnáziu Polička, Divadelnímu klubu, hospodáři rybářského
sdružení Jaroslavu Martinů, firmě poličské obaly za dodání krabic na 3D puzzle, za finanční
podporu Pardubickému kraji a městu Poličce.
Povzbuzením a ukazatelem smysluplnosti našich akcí jsou i napsané ohlasy od účastníků: „Jsme
rádi, že jsme letos nechyběli. ... Perfektně připravená vzdělávací akce ´Den dnů´, moc se nám
líbilo, ... Děkujeme, jako vždy zajímavé a podnětné. Těšíme se na příště!...“
Akce pro veřejnost
Pro veřejnost jsme připravili přednášku Degustace čokolády, která proběhla 26. 11.
v Divadelním klubu v Poličce. Účast 66 lidí nás velice mile překvapila.
Přednáškou nás doprovázeli Ing. Vladimír
Trepera a Pavlína Svobodová z
Chocolaterie Willy & Pauli, kteří právě
zahájili výrobu vlastních čokolád přímo z
kakaových bobů. Naskytla se ojedinělá
příležitost
ochutnat
nejkvalitnější

čokolády. Přirovnání k vínu – chutnali jsme
opravdu kvalitní čokoládové výrobky
(ledová, slámová a výběrová vína), ne
obyčejné čokolády (krabicáky).
Na přednášce jsme se dozvěděli o původu a
historii čokolády, seznámili se s nejlepšími

světovými výrobci čokolády, ochutnali luxusní čokolády z dílen skutečných mistrů tohoto oboru,
dozvěděli se o vlivu čokolády na zdraví. A hlavně jsme ochutnali 12 vzorků kvalitních čokolád
z různých koutů světa a různých příchutí. Přednáška byla doprovázena multimediální prezentací.
Tento zážitek byl určen pro všechny, kteří chtěli nahlédnout do tajů zrodu pravé čokolády a kteří
se nechali unášet nádhernými vůněmi a rozmanitými chutěmi.
Po přednášce byl čas i na dotazy a možnost pořídit výborné čokoládové dárky – výběr byl
z mnoha druhů čokolád.
Nepravidelně také rozesíláme e-mailem Občasník od Skřítka, kde se široká veřejnost dozvídá
zajímavé informace o ekologii, přírodě a udržitelném rozvoji.
O našich akcích informujeme e-mailem a v poličském měsíčníku Jitřenka.

Výsledek hospodaření 2015
Náklady celkem

83 078 Kč

Spotřeba materiálu

14 582 Kč

Cestovné

2 013 Kč

Náklady na reprezentaci

1 038 Kč

Ostatní služby

57 319 Kč

Osobní osobní náklady

7 800 Kč

Ostatní náklady

326 Kč

Výnosy celkem

81 722 Kč

Tržby z prodeje služeb

0 Kč

Úroky

2 Kč

Účastnické a pod. příspěvky

19 320 Kč

Přijaté příspěvky (dary)

0 Kč

Členské příspěvky

400 Kč

Dotace

62 000 Kč

Výsledek hospodaření
Za Ekocentrum Skřítek Polička
Ing. Eva Janečková
www.ekocentrumskritek.cz

-1 356 Kč

