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Kdo jsme
Ekocentrum Skřítek bylo založeno 8. 2. 2005. Jsme nezisková
organizace, občanské sdružení, jehož hlavním cílem je ekologická a environmentální výchova dětí, mládeže i dospělých.
Hlavním mottem všech programů ekocentra je pochopení,
že lidé jsou nedílnou součástí přírody a podle toho by se v ní
a k ní měli chovat – nejsme tu sami a snaha je nebýt ani posledními lidmi na Zemi.
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.
Cílem činnosti ekocentra je
předávání vědomostí a poznatků způsoby, které mohou
účastníci sami prožít, aniž by
měli pocit, že se něco učí.
Umožnit jim pochopení problematiky zásad trvale udržitelného rozvoje a jejich aplikaci do běžného života metodami, které nejsou běžnou součástí školní výuky. Naše kurzy jsou připraveny tak, že se vždy účastníci hravě
zapojí do programu. Využíváme i poznatků získaných na kurzu
lesní pedagogiky a dalších
kurzech. 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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Rok 2007
V roce 2007 jsme uspořádali největší počet akcí v naší historii v oblasti vzdělávací, osvětové i poradenské.
Zažádali jsme o změnu stanov - v rámci tehdy platných
předpisů jsme měli za povinnost změnit název na Ekocentrum
Skřítek Polička o.s., změnilo se též sídlo ekocentra, do naší
činnosti jsme nově zařadili i protidrogovou prevenci dětí, mládeže i dospělých a propagaci ekologických prostředků šetrných
k přírodě i člověku. Přijali jsme nového člena.
Shrnutí:
Pro školy jsme uspořádali 14 vzdělávacích programů, kterých se zúčastnilo 301 žáků, a 8 osvětových akcí (Svět.den vody, Den stromů, zajištění půjčení filmu...), na které přišlo 1757
žáků a pedagogů z Poličky a okolí.
Zúčastnili jsme se projektu „KAPKA 21“ – Královehradecký
a Pardubický kraj: Agenda 21 pro každého (Síť informačních,
poradenských a vzdělávacích center pro udržitelný život) jako
dodavatelé vzdělávacích, osvětových a poradenských činností
v environmentální oblasti. V rámci tohoto projektu jsme uspořádali 15 vzdělávacích programů pro různé skupiny – studenty,
seniory, denní stacionář, veřejnost a další, které navštívilo 306
účastníků. V oblasti osvětové činnosti na připravené akce přišlo
celkem 2168 lidí (přednášky, výstavy). V ekoporadně jsme zodpověděli 31 dotazů.
Také jsme zajistili školení pro firmy vzdělávající nezaměstnané a ženy na mateřské dovolené v rozsahu 61 vyučujících hodin
v průměru pro 190 lidí.
Když vše sečteme dohromady, služeb Ekocentra Skřítek
v roce 2007 celkem využilo přibližně 4750 lidí.
Udělali jsme kus práce ke spokojenosti zúčastněných
i realizátorů.
Během roku jsme bojovali se zajištěním nejnutnějšího finanční krytí naší činnosti a pronájmu kanceláře. Ekologickou
činnost v tomto rozsahu není možno dělat bez zajištění minimálně jednoho pracovníka a vhodných prostor. Z finančních
důvodů jsme byli nuceni opustit prostory v Tyršově ulici
v Poličce a přestěhovat se do Pomezí.
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Vzdělávání
Jaká byla nabídka programů:
1) Hravě o přírodě –Základní pojmy v ekologii, živá a neživá příroda formou zábavných a naučných testů, doplňovaček, nástěnného pexesa apod…
2) Léčivé byliny v praxi + ochutnávka I. - seznámení se
základními druhy léč. bylin a jejich praktické využití - zásady sběru, ochrana přírody, sušení, příprava čajů apod., ochutnávka čajů.
3) Léčivé byliny v praxi +
ochutnávka II. – základní druhy
léčivých bylin a jejich podrobnější
možnosti využití, ochutnávka čajů. Možno i s vycházkou do okolí
a praktické poznávání bylin.
4) Poznáváme stromy - Den stromů, co dřeviny přináší
jednotlivcům i celé Zemi, jak se o ně starat, ochutnávka produktů dřevin, poznávání základních druhů dřevin...
5) Odpady, příroda a člověk –
třídění odpadů, recyklace odpadů,
co na odpady říká příroda, zajímavosti třídění odpadů ze světa.
6) Zvuky přírody - s jakými
zvuky se můžeme v přírodě setkat
a jak vznikají, tvoření zvuků přírody pomocí her, základy muzikoterapie, vytvoření si vlastních jednoduchých hudebních nástrojů a jejich použití, ukázka jednoduchých
hudebních nástrojů jiných národů.
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7) Voda pro život – v rámci
desetiletého programu OSN vše
o vodě: kvalitní voda jako nutný
aspekt pro přežití všeho živého
na Zemi, pitný režim seniorů,
koloběh vody v přírodě, využití
nejnovějších poznatků o vlastnostech vody k lepšímu zdraví...
8) Koření v našem životě – poznávání jednotlivých
druhů koření formou hry za pomoci různých smyslů, naše
domácí koření, využití cizích druhů, ukázka netradičního
jídla, základy zdravé výživy, jak využít koření ke zlepšení
svého zdraví.
9) Ruční výroba papíru – historie výroby papíru,
z jakých materiálů je možno papír vyrábět, každý si vlastnoručně vyrobí svůj papír s využitím různých technik zdobení.
10) Ukázka činnosti Ekocentra Skřítek - co to je Ekocentrum Skřítek, ukázka jeho činnosti a ochutnávka formou her.
11) Vycházka do okolní přírody s poznáváním jednotlivých
druhů rostlin, povídání o přírodě.

12) Poznávací zájezd - Zpívající lípa - návštěva Zpívající Lípy v Telecím a přírody v okolí skautské základny
a ekocentra na Maděře.
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Přehled uskutečněných programů
Pro MŠ a ZŠ:
Doba
trvání v
hod.

Příjemce programu

Výroba ručního papíru

2

ZŠ Masarykova, Polička

Zvuky přírody II.

1

Zvuky přírody II.

Název programu

Počet
Ročúčastník
níků
5

20

Gymnázium, Polička

tercie

25

1

Gymnázium, Polička

prima

28

Zvuky přírody II.

1

Gymnázium, Polička

kvinta

20

Zvuky přírody II.

1,5

Gymnázium Polička

Ekologicko-výchovný program - základní pojmy

1,5

ZŠ Bystré, Bystré

9

27

Ekologicko-výchovný program - základní pojmy s
naučnou vycházkou

3

Trading Centre s.r.o.,
Litomyšl

1

17

Ekologicko-výchovný program - základní pojmy s
naučnou vycházkou

3,5

Trading Centre s.r.o.,
Litomyšl

1

15

Zvuky přírody I.

1,5

MŠ Kvítek, Bystré

Hravě o přírodě

4

ZŠ Jedlová

Člověk a odpady

1

MŠ Luční, Polička

17

Člověk a odpady

1

MŠ Luční, Polička

21

Člověk a odpady

1

MŠ Luční, Polička

17

Člověk a odpady

1

MŠ Luční, Polička

15

Výroba ručního papíru

3

ZŠ Speciální Polička

Celkem

55

22
1-5

22

1-9

35

27

356
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Přehled uskutečněných programů
Pro dospělé:
Název programu

Doba
trvání Příjemce programu
(hod.)

Léčivé byliny I.

1,5

Hravě o přírodě

2

Voda pro život

1,5

Počet
účastníků

Denní stacionář, Polička

16

Domov důchodců, Polička

17

Denní stacionář, Polička

16

Koření v našem životě

2

DPS Penzion, Polička

11

Voda pro život

2

Domov důchodců, Polička

19

Léčivé byliny

1,5

DPS Lubná

31

Voda pro život

1,5

Skautská základna Maděra,
Telecí

33

Hravě o přírodě

1

Domov na zámku, Bystré

16

Léčivé byliny

1,5

Domov důchodců v Poličce

19

Voda pro život

1,5

Skautská hájenka Maděra,
Telecí

23

Život v jurtě - tradice a ekologické
bydlení

1,5

Jurta na zahradě v Pomezí

9

Zvuky přírody

1,5

DPS Penzion, Polička

Život v jurtě - tradice a ekologické
bydlení

2

Jurta na zahradě v Pomezí

Voda pro život

2

Scandinávia, Svitavy

Celkem
5

23

20
8
13
251

Osvěta
Přehled osvětové činnosti pro veřejnost
Název akce

Místo konání

Počet
účast.

2. 1.-31. 3.
2007

Úžasná příroda - foto výstava

Divadelní klub, Polička

2100

24. 1. 2007

6. Přednáška cyklu "Kapka 21 Kapka přírody pro každého" Zvířátka doma

Městská knihovna,
Polička - čítárna

8

14. 2. 2007

7. Přednáška cyklu "Kapka 21 Kapka přírody pro každého" Moderní úsporné vytápění

Městská knihovna,
Polička - čítárna

7

21. 3. 2007

8. Přednáška cyklu "Kapka 21 Kapka přírody pro každého" Voda pro život

Městská knihovna,
Polička - čítárna

5

22. 3. 2007

Světový den vody -přednáška

Divadelní klub, Polička

32

18. 4. 2007

9. Přednáška cyklu "Kapka 21 Kapka přírody pro každého" Agenda pro 21. století

Městská knihovna,
Polička - čítárna

6

7. 8. 2007

Stavba jurty

Datum

CELKEM

Zahrada v Pomezí

10

CELKEM

2168
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Světový den vody
22. března se uskutečnil
dopolední
program pro školy
a školky v rámci
Světového dne vody.
Třídy měly za úkol
přijít s názvem a popisem
planety,
ze které pochází
a co tam pijí. Divadelní klub byl jako
planeta Země.
Planetu Zemi v Divadelním klubu v Poličce navštívilo celkem
277 mladých mimozemšťanů s 23 členy doprovodného pedagogického týmu. Přiletěli z několika více či méně vzdálených galaxií
– jen namátkou z planety Palačinka, Voda, Mars, Hubabu… Dozvěděli jsme se, co na různých planetách pijí, také jsme obdrželi
dárky – mnoho obrázků a popisů jejich planet, věcné dárky např.
palačinky (opravdové!!, byly moc dobré). Někteří mimozemšťané
přišli ve svém národním oděvu. Na oplátku jsme je seznámili
s vodou u nás na Zemi – kde se vyskytuje, co v ní žije, že je potřeba ji chránit, jaké pokusy s ní můžeme dělat, jaké vytváří mraky,
že ji lze použít i při hudebních koncertech a hlavně že je důležité
vědět, jakou tekutinu můžeme pít – nejlepší je čistá voda. Každý
účastník se sám
mohl zapojit do
připravených aktivit. Také se promítal dokumentární
film o štice a sada
ekologických krátkých filmů o ochraně a šetření vodou.
Zaujal také velký
pokus s coca-colou
light.
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Den stromů
V České republice se Den
stromů slaví 20. října. Jelikož toto datum letos připadlo na sobotu, připravili
jsme program k oslavě Dne
stromů pro školy a školky
již na pátek 19. října. Tentokrát jsme v prostorách Divadelního klubu přichystali
šest stanovišť. V sále se promítaly krátké filmy kreslené i dokumentární vztahující se k tématu stromů.
V předsálí v přízemí byla ukázka ošetřování stromů
i s ukázkami skutečného nářadí a stromolezce zavěšeného na laně. Hned vedle byl
truhlářský koutek, kde si
děti sami vyzkoušely práci
se dřevem – práci s dlátem
při vydlabávání shnilého
dřeva a odkorňování, zatloukání hřebíků, vrtání dírek do „placek“ - velmi
atraktivní stanoviště pro děti, ale mělo to háček. Nemohli jsme děti dostat pryč, neboť
se bránily slovy: „Já to ještě nemám hotovo!“ Je vidět, že
jim chybí ve škole dílny. :-) V prvním patře si brousily
placky a kreslily si na ně
obrázek. Hned vedle byla
kreativní výstavka, kterou
si děti samy vytvářely. No
a nakonec se dozvěděly zajímavosti o životě na stromě.
Celý program doprovázelo
hledání lesních skřítků, kteří do klubu zavítali. Došlo
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však k neočekávanému mizení a stěhování jednotlivých
skřítků, přičemž během dopoledne v klubu neustále skřítků přibývalo. Způsobily to skutečně pěkné výtvory, které
přinesly a z přírodnin vyrobily děti i paní učitelky.
Oslava se vydařila z hlediska našeho i samotných
účastníků, leč jsme nečekali takový zájem – 470 dětí a 45
pedagogů se během dopoledne vystřídalo v Divadelním
klubu, a to jsme musely některé třídy, které se dopředu
hlásily, odmítat. Jsme rádi, že je tak velký zájem o naše
akce a zároveň si z toho bereme poučení pro organizace
dalších akcí.

Den Země
V rámci spolupráce s A21
Polička jsme se účastnili
Dne Země s jedním stanovištěm.

Stavba jurty
Od nadace Dialog kultur
jednotný svět jsme měli tři
měsíce zapůjčenu originální
kyrgyzskou jurtu, v které
jsme připravili program
„Život v jurtě – tradice
a ekologické bydlení“.
Nejlepším zážitkem byla
stavba jurty – jurta byla
složena na hromádce a nikdo ze zúčastněných jurtu
ještě nestavěl.
Bylo to trojrozměrné puzzle.
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Fotografická výstava „Úžasná příroda“
prezentuje neobvyklý pohled
na přírodu a ukazuje, co vše je
možné v přírodě vidět. Na požádání je možnost zapůjčení.

Ekologická poradna
V ekoporadně jsme zodpověděli 31 dotazů. Měli jsme otevřeno každý čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin.

Poděkování
Poděkovat bychom chtěli především realizátorům „Kapky
21“, tj. Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER v Horním Maršově a Ekocentru Paleta v Pardubicích, za
přizvání do projektu, který byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
a NSSEV Pavučina (Národní síť středisek ekologické výchovy), Pardubickému kraji, Úřadu práce ve Svitavách a MARLIN B&V, s.r.o. – program Najdi si práci v Pardubickém kraji,
kteří nám přispěli na zajištění činnosti ekocentra, Divadelnímu klubu Polička, nadaci Dialog kultur jednotný svět, Městské knihovně v Poličce, Tiskárně Polička, Foto Hájek a Městu
Polička. Naše činnost by nebyla možná bez podpory spolupracovníků a dobrovolníků, takže i jim patří velký dík: ing.
Evě Janečkové, ing. Martině Vopařilové, ing. Ivo Janečkovi,
Ivanu Šrekovi, Lukáši Zrůstovi, Terezce a Ondřeji Janečkovým, Janu Juklovi, Ladislavu Kováčovi, Kristýně Bolemské,
Broňkovi Králíčkovi, Petru Jílkovi a dalším.

Další finanční, materiální i osobní pomoc vřele uvítáme.
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Výsledek hospodaření 2007
Výnosy celkem
Tržby z prodeje služeb

305 150 Kč
174 690 Kč

Tržby za prodané zboží

350 Kč

Úroky

110 Kč

Příspěvky a dotace na provoz

Náklady celkem
Spotřeba materiálu
Prodané zboží
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění

Výsledek hospodaření
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130 000 Kč

280 260 Kč
23 120 Kč
350 Kč
9 620 Kč
87 020 Kč
122 000 Kč
38 150 Kč

24 890 Kč
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