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Kdo jsme
Ekocentrum Skřítek v roce 2011 započalo již sedmý rok svého
působení (bylo založeno 8. 2. 2005). V roce 2007 jsme změnili
název na Ekocentrum Skřítek Polička o.s. a též sídlo ekocentra. Jsme nezisková organizace, občanské sdružení, jehož hlavním cílem je ekologická a environmentální výchova 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, v 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.
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.
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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.
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Přehled akcí Ekocentra Skřítek v roce 2011
Počet účastníků
č.
1

Datum

Název akce

Místo konání

19. 1. Ekodům - environmentálně
šetrné technologie a ekologické stavitelství

Divadelní klub, Polička (DK)

2

19. 1. Voda pro život

3
4

20. 1. Výstava - Skutečná síla vody
10. 2. Ozvěny Ekoﬁlmu 2010

DPS Penzion Polička
(DPS)
DPS
DK

5

23. 2. Kavkaz pod lupou

DK

6

16. 3. Ošetřování a chirurgické uzdravování stromů – od stromečků po
úctyhodný věk

DK

7

24., 25. 3 Světový den vody

Veřejno
st

22
Centrum Bohuslava
Mar nů (CBM)
CBM

1

11

21.4. Pro příš ch 7 generací

DK

12

28. 4. Změna paradigmatu

80

4
7
8

18

13

10. 5. Den Země

Herna Sluníčko Pardubice - Obchůdek
pro dě
Česká Třebová

14

19. 5. Ozvěny Ekoﬁlmu 2010

DK

12

15

8. 6. Léčivé byliny v praxi

Ekocentrum PALETA
Chrudim

7

22

3

Ekocentrum Skřítek,
Pomezí
Výstava - Pro příš ch 7 genera- Městský park u
cí
hradeb v Poličce
Biojarmark
Chrudim
Zájezd na výstavu hub
Choceň, Dobříkov
Ekvádorem za Kichwa Indiány
DK
Den stromů
DK

15. 9.
17. 9.
13. 10.
20., 21.
10.
9. 11. Pro příš ch 7 generací aneb co
nám přináší moudrost předků

46

25

DPS
DK

18
19
20
21

354

32

30. 3. Naše příroda
13. 4. Škodlivé látky v domácnos
aneb čeho se vyvarovat při
výběru hraček, nábytku…

22. 7.

24

70

24. 3. Ozvěny Ekoﬁlmu 2010

17

285

15

9
10

15. 6. Návštěva Ekocentra Skřítek

Pedagogové

8

8

16

Dě ,
mládež

Ekocentrum Skřítek
Pomezí

9

19
80
64
11
45
2
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Přehled akcí Ekocentra Skřítek v roce 2011
č.
23
24
25
26
27

Datum

Název akce

9. 11. Pro příš ch 7 generací aneb co
nám přináší moudrost předků
9. 11. Výstava - Pro příš ch 7 generací
23. 11. Ekocesty - z Evropy do Číny
7. 12. Rok 2012 v souvislostech
15. 12. Krásná zelená

Místo konání
DPS

20

DPS

35

DK
DK
DK

20
9
25

Celkem
**
*

Počet účastníků
VeDě ,
Pedařejno mlágogové
st
dež

656
CELKEM účastníků

***

639

70

1365

Program
Naše příroda v DPS
Penzion

Přednáška
Ekocesty
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Závěrečná zpráva za rok 2011
Největší část našich akcí spadala do projektu „Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji č. rozhodnutí
15540962“, kde jsme byli zapojeni druhým rokem jako spolupracující středisko s Ekocentrem Paleta. Z tohoto projektu
jsme mohli čerpat finanční prostředky, ale museli je více než
čtvrtinou dofinancovávat sami. Proto jsme byli rádi za každou možnost získání financí a bez dotace z Pardubického
kraje bychom to asi nezvládli. Dotace z PK nám pomohla
k udržení fungování ekocentra a uskutečnění velkého množství programů, vše při jednom zaměstnanci na půl úvazku
a mnoha dobrovolných hodinách, se spoluprací asi desítky
dobrovolníků. Ovšem rok 2011 byl pro nás obtížnější než jiné
roky, protože z PK jsme dostali citelněji méně než roky předchozí. Pokud však chceme poskytovat ekologicko-výchovné
programy pro mateřské, základní a střední školy, nelze to dělat ve spolupráci s dobrovolníky, ale s vlastními zaměstnanci, neboť veškeré programy se odehrávají dopoledne v pracovní době většiny lidí. Sehnat však dostatek finančních prostředků na pokrytí minimálního počtu tří zaměstnanců ekocentra se nám však nedaří.
Uskutečnili jsme 27 akcí pro 1 365 osob, jak dokládá tabulka. Pravidelně jednou za měsíc jsme v Divadelním klubu
v Poličce pořádali cyklus besed „Na zelenou“, který navštívilo
137 osob, což je v průměru 20 osob na přednášku. V porovnání se zájmem veřejnosti v jiných i větších městech, to považujeme za úspěch. Dost přednášek jsme uspořádali i pro
seniory, kteří naše akce přijímali s radostí a vděkem (6 akcí –
166 účastníků). Ekologicko-vzdělávacích programů se zúčastnilo 639 dětí, žáků a studentů a to nejen z MŠ, ZŠ a SŠ
z Poličky, ale hlavně z okolních měst a vesnic. Celkem je doprovázelo 70 pedagogů. Dále je možno najít zprávu z našich
velkých akcí pro mládež – Světový den vody a Den stromů.
Z řad veřejnosti celkem přišlo na naše programy 656 účastníků. Naše akce zahrnují ekologicko-environmentální tematiku jak v oblasti vzdělávání, tak osvěty a ekoporadenství.
V rámci ekoporadny zasíláme občasník se zajímavými informacemi, které jsou určeny převážně pro veřejnost. V roce
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2011 jsme v ekoporadně rozeslali informace nebo zodpověděli dotazy 2 249 osobám.
O našich akcích informujeme pravidelně v poličském měsíčníku Jitřenka, vyvěšujeme plakátky po městě, pozvánky
vyvěšujeme na krajském webu ekovýchovy, na stránkách Národní sítě EVVO a rozesíláme e-maily.

Akce pro MŠ a ZŠ
Světový den vody 2011
Ekocentrum Skřítek připravilo 24. a 25. března v dopoledních hodinách naučně-zábavný program pro děti a žáky MŠ
a ZŠ Světový den vody
v Poličce, tentokrát v prostorách Centra Bohuslava
Martinů. Navštívilo nás
285 dětí a mládeže, které
doprovázelo 24 pedagogů.
Celý program se týkal poznávání důležitého živlu –
vody na čtyřech stanovištích.
Protože Světový den vody se opravdu slaví na celém světě, mohly děti hned
ve vstupní místnosti Centra vidět ukázku asi 20
různých log Světového dne
vody každé v jiném jazyce.
Na stanovišti Obojživelníci našich vod Oldřich
Šlahař poutavě vyprávěl
o obojživelnících – našich
i ukázce cizokrajných. Poznávali se druhy obojživelníků a o jejich koloběhu života se promítal krátký
animovaný film. Děti si ta-
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ké jednotlivé
živočichy skládaly z puzzlí.
Hokus pokus
aneb kde se
vzala voda? –
to bylo stanoviště, kde Ondřej Janeček
názornou
ukázkou (do
vodojemu se
voda skutečně čerpala a pak tekla do školy) vysvětloval, jak
se voda dostala do našich kohoutků a kam putuje dále.
Řeky, moře, jezera – vypráví nám Elena, byla další zastávka, kde Elena Kozáková, rodilá Ruska, česky mluvila o vodách a jejích zajímavostech v Rusku, vodních živočiších za
doprovodu multimediální projekce. Děti měly možnost se naučit i několik ruských slovíček.
Jako vždy nechyběl krátký film, tentokrát o Životě v rybníku.
Musíme poděkovat výše jmenovaným vedoucím stanovišť,
kteří pomáhali dobrovolně a dalším pomocníkům – studentům
Gymnázia Polička: Tereze Janečkové, Markétě Utendorfské,
Iloně Sejkorové, Lence Zaoralové, Nikole Erbesové, Elišce Slezákové, Barboře Čáslavské, Veronice Vyskočilové, Martě Dusové a Anitě Kozákové. Pochopitelně i samotnému gymnáziu za
uvolnění
studentů,
Pardubickému kraji a
městu Poličce za finanční příspěvek.
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Den stromů byl hravý
Již po šesté Ekocentrum Skřítek uspořádalo naučnězábavný program pro děti a žáky MŠ a ZŠ při příležitosti Dne
stromů, který se ve střední Evropě každoročně slaví 20. října. Do Divadelního klubu v Poličce ve čtvrtek a pátek 20.
a 21. října dopoledne přišlo
354 dětí a žáků v doprovodu 46 pedagogů a 2 osob
z
veřejnosti
nejen z Poličky, ale i z
okolí. Přijeli z
MŠ Sádek, z
Poličky
MŠ
Hegerova, MŠ Luční, ZŠ Speciální a Praktická a ZŠ Na Lukách, z MŠ Květná, MŠ I. Pomezí, ZŠ Bystré, ZŠ Oldříš, MŠ
Borová, MŠ Jedlová, ZŠ Borová, ZŠ Pomezí, ZŠ Jimramov
a veřejnost z Jedlové.
Nachystána byla tři stanoviště, kde účastníci strávili více
jak hodinu. Stanoviště Dřevo bystří tělo i ducha dostálo svého jména. Pod vedením Oldřicha Šlahaře si na něm všichni,
dospělých nevyjímaje, vyzkoušeli, jak si lze se dřevem vyhrát
ve formě hlavolamů a skládanek, např. poskládat různě velké kostky do bedny, jak srovnat Téčka do ohrádky, vytvořit
z několika částí tři
spojené kruhy. Také
si mohli skládat puzzle listů stromů, které byly vytvořeny ze
dřeva
konkrétního stromu, ke kterému list patřil. Na první pohled byly všechny exponáty jednoduché, avšak když to
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člověk zkusil,
většinou svůj
názor poopravil. Prostě toto
stanoviště
pohltilo všechny.
Zajímavé
bylo, že často
mladším ročníkům, některé
exponáty
šly
poskládat
rychleji.
Na stanovišti Lidé a stromy ing. Ivo Janeček na interaktivní tabuli prezentoval, jak lidé většinou stromů využívají, ať
k jídlu jeho různé části, ke stavbám všeho možného, hlavně
však jak moc pro nás znamenají stromy živé. Na interaktivní
tabuli při výkladu pomáhali i posluchači posouváním slov na
obrázky, poznávání obrázků postupným odkrýváním puzzle,
vymalováváním apod. Součástí prezentace bylo zajímavé
krátké video o lidech, kteří si na stromech staví domy, v jejichž korunách ve výšce 40 m bydlí.
V sále bylo možno si vybrat promítání z několika krátkých
filmů.
Přiznávám, že upřímný zájem o naše akce nás udržuje při
síle pořádat další ročníky těchto akcí, které jsou zajišťovány
dobrovolníky
jak ze strany
p r a c u jí c íc h ,
tak ze strany
studentů. Děkuji všem výše uvedeným
d
o
brovolníků m
a
Gymnáziu
Polička
za
uvolnění stud e n t ů :
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F. Raaschovi,
M.
Cechovi,
V.
Přívětivé,
M. Luňáčkové,
B. Preislerové,
J.
Slavíčkovi, J. Trnkovi, J. Hegrovi, D. Pavlišovi, T. Vostřelovi, D. Sochové, E. Švihlové, B. Sle-zákové, V. Po-vlové, J. Zrů-stovi, B. Jakubcové,
V. Andrlíkové, T. Jílkové a E. Knettigové. Samozřejmě i jim
patří dík. Bez dobrovolníků by nebylo možno tuto akci uspořádat. Také děkujeme iQparku Liberec za zapůjčení exponátů a firmě Boxed (www.ITveSkole.cz) za zapůjčení interaktivní tabule, Pardubickému kraji a městu Poličce za finanční
příspěvek.
Fotky z akce najdete na www.ekocentrumskritek.cz.
Za Ekocentrum Skřítek
Ing. Eva Janečková
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Osvěta

Byliny v praxi přednáška
v Chrudimi

Návštěva
seniorů
v našem ekocentru

Návštěva seniorů
v našem ekocentru
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Pro příštích 7 generací - přednáška
v DPS Penzion

Program Naše
příroda v DPS zaujetí seniorů
je patrné

Program
Naše příroda
pro seniory
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Den Země v České Třebové - úlovek se podařil.
Radost mají malí
i velcí

Den Země v České Třebové - úlovek se podařil.
Radost mají malí
i velcí.

Den Země Česká Třebová
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Zájezd do Chocně na jubilejní
25. výstavu hub
- největší v ČR

Výstava pro příštích 7 generací
na Colour Meetingu v Poličce

Biojarmark
Chrudim
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Poděkování
Největší finanční podporou naší činnosti byly SFŽP a MŽP,
které přispěli na Projekt Síť specializovaných ekoporaden
v Pardubickém kraji č. rozhodnutí 15540962, jehož jsme se
účastnili v letech 2010 a 2011. Dále patří poděkování: Pardubickému kraji a Městu Polička, které nám finančně přispěli na zajištění činnosti ekocentra, za spolupráci Divadelnímu
klubu Polička, Ekocentru Paleta, Gymnáziu Polička.
Naše činnost by nebyla možná bez podpory spolupracovníků a dobrovolníků, takže i jim patří velký dík: Ing. Evě Janečkové, Ing. Ivo Janečkovi, Oldovi Šlahařovi, Eleně Kozákové, studentům: Tereze a Ondřeji Janečkovým, Markétě Utendorfské, Iloně Sejkorové, Lence Zaoralové, Nikole Erbesové,
Elišce Slezákové, Barboře Čáslavské, Veronice Vyskočilové,
Martě Dusové, Anitě Kozákové, Filipovi Raaschovi, Martinovi
Cechovi, Veronice Přívětivé, Michaele Luňáčkové, Barboře
Preisslerové, Jakubovi Slavíčkovi, Jakubovi Trnkovi, Josefu
Hegrovi, Davidovi Pavlišovi, Tomáši Vostřelovi, Dianě Sochové, Elišce Švihlové, Báře Slezákové, Veronice Poulové, Jiřímu
Zrůstovi, Báře Jakubcové, Veronice Andrlíkové, Tereze Jílkové a Elišce Knettigové
Také děkujeme iQparku Liberec za zapůjčení exponátů
a firmě Boxed (www.ITveSkole.cz) za zapůjčení interaktivní
tabule na akci Den stromů. Firmě Zserver s.r.o., Ing. Janu
Kopeckému, za webhosting zdarma.
Vyzvednout musíme bezplatnou pomoc naší účetní Stanislavy Šimkové.

Další finanční, materiální i osobní pomoc
od všech vřele vítáme.
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Výsledek hospodaření 2011

Výnosy celkem
Tržby z prodeje služeb
Úroky
Ostatní výnosy
Příspěvky a dotace

Náklady celkem

340 901 Kč
32 200 Kč
3 Kč
19 544 Kč
289 154 Kč

339 916 Kč

Spotřeba materiálu

21 243 Kč

Cestovné

12 240 Kč

Náklady na reprezentaci

3 560 Kč

Ostatní služby

100 301 Kč

Osobní náklady celkem

201 300 Kč

Ostatní náklady

Výsledek hospodaření

1 272 Kč

985 Kč
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