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Vážení přátelé, 
 
měl jsem připraven optimistický úvodník o tom, jak se s vizí lepší budoucnosti a se sdílením radosti lépe překonávají 
těžkosti kolem nás. A jak je fajn vírou v lepší časy formovat pozitivní budoucnost. Poté, co jsme v Brontosauru 
bravurně zvládli dva těžké roky s covidem, jež snad konečně odeznívá, se to jevilo jako fajn nápad.  
Musím však upřímně přiznat, že po událostech, jež se nedaleko od nás odehrávají takové slovo na úvod sepsat příliš 
nedokážu.  
Přesto bych rád sdílel povzbuzení. Ve světle všech negativních zpráv kolem nás ještě více vyniká význam hodnot, 
jež v Brontosauru sdílíme a smysl činnosti, jíž děláme. Vychovávat sebe i druhé k zodpovědnému přístupu k životu 
a planetě. Zajímat se o problémy společnosti a s ohledem na dlouhodobá hlediska a názory druhých lidí hledat 
jejich řešení. Dávat si navzájem radost. To jsou pasáže z našich programových cílů. A jejich naplňováním při práci 
s dětmi či mládeží, při ochraně přírody či péči o památky usilujeme o ten lepší svět pro příští generace. A na to 
bychom měli být bez jakéhokoliv patosu patřičně hrdí. Možná se někdy cítíme unavení, bezmocní, ale máme  
za sebou kus užitečné práce a tvoříme tisíce drobných činů pro to, aby se tady dobře žilo i v budoucnosti. A ty se 
sčítají. Díky vám všem za to! 
 

za ústředí Hnutí Brontosaurus 

 
 
 

Dalimil “Cody” Toman  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 1. Hlavní témata minulého období 

 
1.1.1. Strategické činnosti  
 

Vize 50 a Strategický plán HB a Akční plán ústředí HB 

Na základě Vize Brontosaurus 50 z Valní hromady 2020 byl vypracován Strategický plán rozvoje Hnutí Brontosaurus 
do konce roku 2024. Ten zahrnuje tři oblasti: komunikace – šíření pozitivního příběhu HB, podpora a zapojování 
organizátorů a budování komunity a z nich vycházející čtyři strategické cíle: 

1. HB má jasnou a napříč organizací sdílenou identitu 
2. Veřejnost zná HB, jako organizaci viz. vyjasněný cíl 1 
3. HB má větší počet aktivních organizátorů 
4. HB má komunitu napříč všemi věkovými kategoriemi, jež podporuje naplňování programových cílů, poslání 

a vize HB 
Ústředí Hnutí Brontosaurus na základě Strategického plánu zpracovalo Akční plán na rok 2022, který řeší konkrétní 
úkoly roku v těchto oblastech: a) budování identity a komunity, b) péče o organizátory, c) fundraising a péče  
o dárce, d) šíříme příběh HB – marketing a PR. 
 

Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží MŠMT 

 
Prostřednictvím podaného projektu a osobní obhajoby před odbornou komisí MŠMT jsme 
opět obhájili titul organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží, což nás řadí mezi 
organizace úžeji spolupracující s MŠMT a přináší to větší jistotu v získávání dotací MŠMT. 

 
Realizace projektu Stronger roots 

Grant nadace OSF v programu Stronger roots je zaměřený  
na posílení vnitřních kapacit organizace. U nás konkrétně jde  
o podporu dlouhodobějšího zapojení lidí, kteří hnutím prochází 
(např. jako účastníci), a to ať už do dlouhodobého dobrovolnictví, 
organizování či pravidelného dárcovství. V roce 2021 jsme navázali 
na výsledky dvou v rámci projektu realizovaných výzkumů a zaměřili 
jsme se na budování nástrojů pro zapojování lidí do HB jako 
dobrovolníků a dárců a péče o ně.  
Realizovali jsme aktivity v oblasti fundraisingu – pilotní ukázková 
fundraisingová lokální kampaň Krče, nový plán oslovování a péče  
o pravidelné dárce, fundraisingová videa, oslovování kontaktů 
z vybraných článků aj. Dále aktivity v oblasti posílení identity HB – 
videa, zefektivnění a větší využívání Instagramu, spuštění výzvy 
příběhů nadšení aj. Na rozdíl ode všech ostatních velmi úspěšných 
částí projektu se nepodařilo dosud dotáhnout spuštění nového 



 

BISu. Pro zapojování nových dobrovolníků jsme vytvořili přehled nástrojů podpory, mentoring a zjednodušený 
systém finanční podpory a prezentujeme je na rozcestníku a webu a na on-line ministartupech. 
 

Klimatická koalice 

Hnutí Brontosaurus se stalo přidruženým členem Klimatické koalice. Klimatická koalice je platformou českých 
nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním 
klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenským aspektům klimatické krize, rozvojovou 
spoluprací a humanitární pomocí.  
 

Příběhy Brontosaura a plán oslav “50 let Brontosaura” 

Spustili jsme kampaň Příběhy nadšení – příběhy Brontosaura a sbíráme úspěchy i jiné příběhy za 50 let činnosti 
naší organizace. V rámci strategického plánování a neformálního setkání Rady HB jsme naplánovali základní osnovu 
oslav 50 let Hnutí Brontosaurus. Na Dort pro Brontosaura jsme už získali první dotace. 

 
1.1.1 Mimořádné události 
 

Po tornádová pomoc 
Hnutí Brontosaurus se velmi intenzivně zapojilo do pomoci v oblasti postižené tornádem. Už od prvních dnů  
po tornádu pomáhalo v Mikulčicích a okolních obcích desítky dobrovolníků z Hnutí Brontosaurus. Začalo to 
solidární pomocí místním brontosaurům a brontosaurkám, ale už od druhého dne se pomáhalo víceméně po celé 



 

vesnici. Pomáhalo se v rodinách s opravami domů, úklidem a obnovou zahrad, asistovalo se řemeslníkům, 
koordinovali se týmy vyrážející na pomoc domácnostem. Náramně se šikli dovednosti, co se člověk naučí na 
brontosauřích táborech. Spontánní pomoc se rozvinula do organizovaných akcí, kdy jsme iniciovali spolupráci 
Hnutí, MUNI pomáhá, Ekocentra Hodonín a Charity do iniciativy Spolu po tornádu. Společně jsme zorganizovali na 
sedm dobrovolnických víkendů s desítkami účastníků. Brontosaurus zde dále realizoval tři dobrovolnické 
workcampy.  S Ekocentrem Dúbrava jsme pořádali několik obřích úklidů veřejných prostranství. Pomáhali jsme 
zajistit hlídání dětí, nabídli jsme volná místa na táborech a dětem z postižených rodin umožnili účast zdarma. A 
stíhali jsme  
i chránit přírodu: podařilo se nám zachránit mnohé cenné stromy před zbytečnou likvidací. 
 

Obnova zeleně po tornádu 
Hnutí Brontosaurus se stalo spolukoordinátorem obnovy zeleně v regionu. Navázali jsem spolupráci s vedením 
Zahradnické fakulty Mendelovi univerzity i s postiženými obcemi. K obnově zeleně se účastníme jak společného 
plánování a přípravy projektů, tak organizujeme konkrétní dobrovolnické akce. Slavnostně jsme s Brďo Vlkani  
a mnoha partnery zahájili obnovu veřejné zeleně zničené tornádem v Mikulčicích, kde na 150 dobrovolníků všech 
věkových kategorií vysadilo na Dni pro stromy prvních 40 vzrostlých lip a javorů! Zapojili jsme se i do výsadeb 
v dalších postižených obcích. 
 

 
 
 



 

Brontosaurus v pandemii 
 

Pokračovalo úsilí udržet maximum činnosti a v době uzávěr nabídnout alternativy k běžným akcím a podporovat 
brontosauří komunitu. Nadále jsme rozvíjeli program individuální pomoci přírodě Na přírodu nekašlu, pokračovali 
jsme v podpoře individuální dobrovolnické pomoci. Realizovali jsme množství on-line aktivit, přednášek, klubů, 
rozhovorů s brontosauřími osobnostmi atd. Mnoho distančních a online aktivit organizovali i lidé v základních 
článcích, klubech a regionálních centrech. 

 
1.1.3. Další významné aktivity 
 
Referenční lokalita: Lužní park Krče a modelová fundraisingová 
kampaň 
 
Díky spolupráci se ZČ HB Ardea byl připraven plán na vybudování Lužního 
parku Krče – části živé a rozmanité krajiny, které bude místem pro přírodu 
a lidi mezi Břeclaví a Poštornou. Naplňujeme tím jeden z předních bodů Vize 
Brontosaurus 50 a to mít svou referenční, ukázkovou lokalitu. Proběhla 
úspěšná sbírková kampaň na výkup pozemků a vybralo se přes 333 tis. Kč, 
část sbírky navíc pak zdvojnásobila Nadace OSF. Proběhla první jednání  
o výkupů či výpůjčce pozemků. Na lokalitě byly provedeny první 
managementové práce k obnově původní lužní druhové skladby.  
Více na krce.brontosaurus.cz. 
 

1. 2. Výkonný výbor a Rada Hnutí Brontosaurus 
 

1. 2. 1. Zpráva o činnosti Výkonného výboru Hnutí Brontosaurus (VV HB) 

  

Výkonný výbor měl v uplynulém období 4 zasedání - 1 setkání proběhla online, 3 fyzicky (jarní na Jezírku a podzimní 
v Moravské Nové Vsi a jarní na Kaprálově mlýně). Přestože několikahodinová online jednání jsou neuvěřitelně 
vyčerpávající, podařilo se VV zapracovat na dlouhodobých i nových tématech. Po dlouhé době jsme se rozloučili  
s Bastym a Martinou Pavelkovou, novou posilou pro nás byla Danča Syrovátková. Velký dík patří opět 
místopředsedkyni Terce a Pavlíkovi za jejich dlouholetou činnost a spoustu práce, která je za nimi  vidět. 
Stěžejní témata, kterými se na zasedáních, v pracovních skupinách i přes emailovou konferenci VV zabýval, byla 
tato: 
  

Záležitosti týkající se ZČ, Klubů, RC: 

• rozdělování dotací MŠMT 
• rozhodování o podpoře projektů na Investiční dotace MŠMT 
• příprava a uvedení do praxe nového konceptu minigrantů 
• dohoda se ZČ Modrý kámen ohledně finančních auditů a přijímání investičních dotací 
• řešení odluky Hnutí Brontosaurus Jeseníky, prodej podílu budovy na Muně, smlouva o budoucí spolupráci 
• schvalování nových klubů a článků 



 

Strategické a dlouhodobé oblasti HB 

• Vize 50 – vznik nového strategického a akčního plánu 
• Chata Smrčník – vize dalšího rozvoje, smlouva o dlouhodobé spolupráci 
• Referenční lokalita Lužní park Krče, řešení další vize Živé krajiny 
• Oslavy 50 let Hnutí Brontosaurus 

Spolupráce s ústředím HB 

• Podpora pro ÚHB v konkrétních projektech – Stronger Roots, Šablony, Solidarity Corps 
• Podíl na realizaci potáborového festivalu v Břeclavi a organizátorského setkání Refresh 
• Podpora ústředí při řešení BIS 2.0 a projektu Stronger Roots 

Řešení aktuálních témat a akcí 

• Řešení aktuální situace kolem pandemie 
• Příprava a realizace fundraisingové kampaně Lužní park Krče 
• Příprava a realizace Klima Startupu II 
• Podpora petice na záchranu Moravské Amazonie 
• Účast v sítích a platformách – Zelený kruh, ČRDM, YEE, neformální platformy a skupiny 

• Spolupráce s dalšími NNO a institucemi (např. Univerzita Karlova - tábor Banát) 
• Veřejná vyjádření k aktuálním tématům 

1. 2. 2. Členové Výkonného výboru a jejich témata 

  
předsedkyně: 

• Kristina Studená – koordinace VV, koordinace s Ústředím HB, veřejná stanoviska, finanční řízení a dotace, 
spolupráce na fundraisingu, spolupráce s dalšími organizacemi, řešení rozluky s RC HBJ, Vize 50, aktuální situace a 
témata 

  
místopředseda*kyně: 

• Tereza Opravilová – Zelená sekce, ekologičnost akcí, klimaskupina, Vzdělávání, Akce Příroda, Zelený kruh, ČRDM, Vize 
50, akce celého HB (Refresh, potáborové setkání) 

• Pavel Gal – rozdělování dotací, procesní podpora VV, BRĎO, Smrčník 
  
členové a členky: 

Nelson Dufek – BRĎO, nástupnictví v ZČ 
Rozálie Jandová – rozdělování dotací, International 
Hana Rosová – Sekce Brďo, klimaskupina, demokratická skupina, projekt Stronger roots, Bis 2.0 
Barbora Stolínová – Zelená sekce, BRĎO 
Danča Syrovátková – dárcovství a péče o dárce, referenční lokalita, Refresh, vzdělávání 
Martin Václavík – Zelená sekce, referenční lokalita, fundraisingová kampaň, potáborové setkání 

1. 3. Kontrolní a revizní komise (KRK) 

KRK je kontrolním orgánem HB. Při své činnosti nezasahuje do pravomocí ostatních orgánů HB, řídí se Stanovami 
HB, Směrnicí Kontrolní a revizní komise a ostatními vnitřními předpisy HB. Členy KRKu volí Valná hromada HB. 

Složení KRK: Libor Baláček, Miroslav Míkovec, Pavla Srbová, Ivana Richterová. 



 

1. 4. Další orgány HB 

1. 4. 1. Etická komise HB 

Členy Etické komise aktuálně jsou Pavel Pracný, Dominik Grohmann a Dalimil Toman. 

Etická komise dle příslušného organizačního pokynu posuzuje přijatelnost firemních a v případě potřeby i dalších 
dárců a donorů z hlediska etického kodexu a programových cílů, poslání a vize HB. Komise dále může vydávat 
stanoviska k vhodnosti i jiných forem spolupráce či partnerství. Stejně tak vydává na vyžádání stanoviska  
k aktuálním rozhodnutím orgánů HB (popř. i organizačních jednotek), které by mohly být v rozporu s ustanoveními 
etického kodexu. 

1. 4. 2. Sekce Hnutí Brontosaurus 

V roce 2021 pracovali tři oficiální odborné sekce. Jednalo se o: 

• Sekci Vzdělávání – vedoucí sekce Dalimil “Cody” Toman 

• Sekci pro práci s dětmi – vedoucí sekce Markéta Bulvová 

• Zelená sekce – vedoucí sekce Terka Opravilová  

2. 1. Členství ve střešních organizacích a sítích 
  

• Zelený kruh – asociace ekologických nevládních organizací 

• Česká rada dětí a mládeže  

• Koalice za snadné dárcovství  

• Jihomoravská rada dětí a mládeže  

• Youth and Environment Europe 

• Koalice proti palmovému oleji – statut příznivce  

• Klimatická koalice – přidružený člen 

2. 2. Akreditace 

• Titul Organizace uznaná pro práci s dětmi a mládeží od MŠMT 

• „Quality label“ v rámci European Solidarity Corps s platností do roku 2027 Umožňuje realizaci stáží  
a podporu pracovních míst na ústředí Hnutí Brontosaurus. 

• Akreditace pro přijímání a vysílání dobrovolníků Evropské dobrovolné služby v rámci European Solidarity 
Corps. 

• Hlavní vedoucí dětských táborů od MŠMT – pro organizátorské kurzy 

• Dobrovolnická organizace dle zákona o dobrovolnictví – Ministerstvo vnitra ČR pro programy Akce příroda, 
Akce památky, Prázdniny s Brontosaurem, Ekostan. 
 



2. 3. Členská základna

Počet členů evidovaných v BISu za rok 2021 je 1 316, z toho volní členové: 32.

2.3.1. Vývoj členské základny

2. 3. 2. Struktura členské základny

Poprvé se změnil dlouholetý trend, že přibývají děti a ubývá mládeže. Naopak věku 15-26 let poprvé členů mírně
přibylo. Stejně tak mírně přibylo dospělých nad 26 let.
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2. 4. Organizační jednotky HB 
  
K 23. 2. 2022 splňuje podmínky registrace: 
  

34 základních článků 
(9 základních článků v procesu zániku) 

 

3 regionální centra 
                                                                             

10 klubů 
(1 klub nesplnil registraci) 

  

Registrační povinnosti nově nesplnil nesplnil:  
ZČ HB Slunovrat. 
  

 

2. 5. Struktura ústředí HB 

  

Činnost ústředí realizují dvě samostatná oddělení řízena řediteli – finančním a programovým. 
  

Oddělení finanční a zázemí (Josef Dvořáček): 
finanční řízení, účetnictví – Josef Dvořáček, projektový fundraising (Eva Pavelová), individuální fundraising (Karin 
Backová), administrativní a technická podpora (Veronika Vlačuhová) a chata Smrčník. S provozními věcmi a běžnou 
agendou se je vhodné obracet na vedoucí kanceláře Veroniku Vlačuhovou, hnuti@brontosaurus.cz 
 
  

mailto:hnuti@brontosaurus.cz


 

Oddělení programů a marketingu Hnutí Brontosaurus (Dalimil Toman): 
Programy Akce příroda, Akce památky, Ekostan, PsB, Brďo, International, Středoškoláci, Vzdělávání, Dobrovolnické 
centrum a oddělení marketingu a propagace (Martin Rehuš). Komunikace se ZČ v oblasti realizace činnosti a akcí 
pak Dalimil Toman – dalimil.toman@brontosaurus.cz. 
  

Aktuálně na Ústředí Hnutí Brontosaurus pracuje 10 pracovníků na různou výši úvazků či dohody o provedení práce.   
Pomáhají nám tři dobrovolnice Evropské dobrovolné služby. 
  

3. 1. Výsledky hospodaření ústředí Hnutí Brontosaurus 

Vážené základní články, kluby a regionální centra. Níže Vám přikládáme tabulku, které Vám předběžně ukazuje,  
jak v roce 2021 hospodařilo Hnutí Brontosaurus – tedy ústředí Hnutí Brontosaurus. 
 
Předběžný výsledek hospodaření 2021 

Náklady [Kč] Výnosy [Kč] 

Spotřeba materiálu 855 700 
Tržby z prodeje zboží a 
služeb 

641 800 

Cestovné 137 876 Dary 945 453 

Spotřeba služeb 2 345 699 Členské příspěvky 191 400 

Mzdové náklady 2 548 658 Provozní dotace 4 933 471 
Odpisy 96 552     

Náklady Celkem 5 984 485 Výnosy celkem 6 712 124 

    
Hospodářský výsledek: 727 639 Kč  

 
 

V rámci nákladového sloupce Vás asi nezaujme nic výjimečného v porovnání s předchozími roky. Dané položky  
a jejich výše odpovídá struktuře realizovaných projektů – například zvýšené náklady na cestovné odpovídají 
nákladům realizovaného velmi úspěšného mezinárodního školení. Další z nákladů, který je vyšší oproti loňsku jsou 
mzdové náklady. Ovšem daný náklad odpovídá počtu 10 pracovníků ústředí, kteří se podílejí nejen na realizaci 
všech projektů, ale jsou tady také pro Vás, základní články a zajišťují chod a administrativu celého hnutí.  
Z 10 pracovníků u nás na ústředí má 7 pracovníků uzavřenou pracovní smlouvu, dva pracovníci pracují na Dohodu  
o provedení práce a jeden pracovník na Dohodu o pracovní činnosti. Pro zajímavost uvádím, že přepočtený počet 
pracovníků ústředí (přepočet na celé úvazky, tedy 1,0) je 6,45 a průměrná hrubá mzda je 25 050 Kč na celý úvazek. 
 
Co se týče předběžných výnosů roku 2021, zde Vás jistě zaujme vysoké číslo v kolonce „dary“. Během roku 2021 
jsme měli v plánu v rámci projektu OSF Stronger roots realizovat jednu fundraisingovou kampaň a jako téma jsme 
si zvolili Lužní park Krče. Kampaň jste jistě zaregistrovali, na jaro proletěla Facebookem a díky expertům a velkému 



 

nasazení nejenom ústředí, ale také členům Základního článku Ardea se podařilo vybrat na výkup pozemků více než 
433 972 Kč. Díky tzv. matchingové pobídce donora projektu, organizaci OSF, jsme navíc, přímo od organizace získali 
dalších 125 00 Kč jako „odměnu“ za úspěšně realizovanou kampaň. Peníze vybrané ve sbírce budou použity  
na výkup pozemků pro to, aby v Břeclavi, v lokalitě Krče, téměř v centru města, mohla vzniknout ukázková přírodní 
lokalita s obrovským potenciálem. Výkupy pozemků budou probíhat v tomto ale i příštím roce s významnou 
administrativní pomocí výše zmíněné Ardey a jejích členů. Sbírka není ještě definitivně uzavřena – hlavně díky 
tomu, že peníze nebudou stačit na výkup všech zamýšlených pozemků, a proto ústředí HB bude hledat další zdroje 
na rozvoj této lokality.  
Další z fundraisingové kampaně, kterou jsme ovšem dopředu neplánovali, byla sbírka na tornádem poničenou 
klubovnu v Mikulčicích, kterou využívají naše BRĎO oddíly Vlkani a také mikulečtí Skauti. Díky neskutečné 
solidaritě bylo vybráno více, než 320 000 Kč, které budou použity 
na opravu klubovny. Díky dohodě s obcí Mikulčice, která se  
na opravě budovy také podílí, se nám podařilo vyjednat, že daný 
výtěžek sbírky bude použit na opravu, respektive rozvoj budovy 
tak, aby byla plně funkční a navíc co nejvíce udržitelná a 
energeticky soběstačná, což bude mít pozitivní efekt jak na provoz 
klubovny, ale také na vzdělanost a informovanost občanů – bude 
to taková ukázková budova, jak se to dá dělat jinak, lépe, zeleněji, 
efektivněji. Dané finanční prostředky budou utraceny v tomto 
roce.  
Drobný propad lze zaznamenat v kolonce členské příspěvky. Není 
to tím, že by nám ubývali členové, ale jedná se spíše o změnu 
struktury, kdy jsou více využívány benefity rodinného členství. 
 
Celkově tedy Hnutí Brontosaurus v roce hospodařilo předběžně s reálným ziskem 63 947 Kč, který bude částečně 
rozdělen mezi základní články a to formou realizace Dárků přírodě a také bude použit na tvorbu rezervy pro případ 
budoucích snížení či výpadku dotací. Více než 70 % příjmů tvoří dotace ze státního rozpočtu, nebo od samospráv, 
které nejsou nárokovatelné, což může být do budoucna hrozbou pro finanční stabilitu Hnutí Brontosaurus, i když 
je pravdou, že v poslední době se nám na ústředí daří získávat projekty s víceletým financování. 
 
V rámci hospodaření roku 2021 stojí ještě za zmínku objem přerozdělených financí, které ústředí Hnutí 
Brontosaurus přerozdělilo jak základním článkům, tak jednotlivým organizátorům. V posledních letech objem 
prostředků roste a konkrétně v roce 2021 se jednalo o 1 917 220 Kč v rámci přerozdělování nejen Ministerstva 
školství, ale v tomto balíku byly také projekty podávané na konkrétní lokality – Hrušky, Habrov, Neratov…, které 
jsme v kooperaci s realizátory podávali na podzim roku 2020. Danou službu nabízíme Vám všem – stačí mít nápad, 
lokalitu nebo nějakou potřebu. Poté se stačí obrátit na ústředí a my Vám s tím pomůžeme.  
Druhý balík ve výši 328 379 Kč byl na články a organizátory přerozdělen skrze náš nový systém Finanční podpory 
dobrovolnických akcí – jedná se převážně o dotační prostředky, které podáváme všeobecně na dobrovolnickou 
práci bez konkrétního určení lokality. Poté v několika kolech sbíráme požadavky organizátorů a článků  
a prostředky přerozdělujeme a v co nejkratším termínu také vyplácíme. Jedná se o dotace Ministerstva vnitra, 
Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí, ale je zde také velký balík výtěžku sbírky Dárky 
přírodě (v roce 2021 to bylo 45 000). Celkem tedy za rok 2021, historicky nejvyšší objem přerozdělených prostředků 
ve výši 2 245 599 Kč a to bez investičních dotací! (v roce 2020 tvořilo z přerozdělované částky více než 250 000 Kč 



 

investiční dotace na výměnu kotle na Švýcárně). Tedy přes 2 245 000 na přímou činnost Základních článků a jejich 
organizátorů. 
 
Objem přerozdělených prostředků na ZČ v letech 

Rok [Kč] 
2021 2 245 599 

2020 2 240 600 

2019 1 746 534 

2018 1 781 018 
2016 1 499 701 

 
 
Závěrem ještě připojuji finální výsledek hospodaření za rok 2020 a také tabulku finančních darů, o které jsem mluvil 
v komentářích hospodaření roku 2021. 
 
Schválený výsledek hospodaření 2020 

Náklady [Kč] Výnosy [Kč] 
Spotřeba materiálu 750 120 Tržby z prodeje zboží a služeb 561 800 

Cestovné 40 272 Dary 262 509 

Spotřeba služeb 1 930 409 Členské příspěvky 221 100 

Mzdové náklady 2 439 798 Provozní dotace 4 242 580 
Odpisy 96 552     

Náklady Celkem 5 257 151 Výnosy celkem 5 287 989 

    
Hospodářský výsledek: 30 838    

 

Dary 2021 

2021 Dary [Kč] 
Změna oproti 
roku 2020 

Počet 
dárců 

Změna oproti roku 2020 

Adopce Brontosaura (pravidelní dárci) 161 795 +10 236 94 -2 

Dárky přírodě 115 800 +56 800 92 +26 
Živá krajina (sbírka na daný projekt) 8 760 -40 340 7 -6 

Pojďme měnit svět (jednorázové dary) 28 966 -7 834 14 +4 

Lužní park Krče (sbírka výkup pozemků) 433 972  179  

Pomoc tornádem zničené klubovně v 
Mikulčicích 

320 960  158  

 

 

 

 

 



 

3. 2. Fundraising – žádosti o dotace, granty a firemní dary 

  

3.3.1. Získané a realizované projekty 2021 

 

ZDROJ PROJEKT 
ŽÁDANÁ 
ČÁSTKA 

ZÍSKANÁ 
ČÁSTKA  POZNÁMKA 

MŠMT 
NEINVESTIČNÍ 

HNUTÍ BRONTOSAURUS PRO 
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, PARTICIPACI A 
TVOŘIVOST MLÁDEŽE 2 475 000 Kč 2 250 000 Kč  

MŽP 

Dobrovolníkem pro přírodu 215 200 Kč 215 200 Kč  
Hnutí Brontosaurus pro udržitelný rozvoj 
krajiny 202 000 Kč 202 000 Kč  
Já, krajina a dopady změny klimatu 173 800 Kč 173 800 Kč  

MZV Krajanům blíž 218 750 Kč 0 Kč  

MMB OŠMT 
Aktivity Hnutí Brontosaurus pro děti a 
mládež v Brně 2021 90 000 Kč 50 000 Kč  

MMB OŽP Sucho ve městě 75 000 Kč 30 000 Kč  

MHMP 

Dobrovolnické budkování 55 000 Kč 0 Kč  
Dobrovolníkem pro přírodu 60 000 Kč 60 000 Kč  

MV APAM 170 000 Kč 89 000 Kč  
AP 130 050 Kč 89 000 Kč  
Ekostan 63 500 Kč 12 000 Kč  
PsB 188 700 Kč 59 000 Kč  

ÚMČ Brno Sever Celoroční provoz Dobrovolnického centra 
Hnutí Brontosaurus 18 000 Kč 9 000 Kč  

OP VVV 
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v 
Hnutí Brontosaurus 7 589 118 Kč 7 589 118 Kč projekt do 08/2023 

OSF Stronger roots 779 976 Kč 779 976 Kč projekt do 12/2021 

  Brontosaurus on line 57 800 Kč 0 Kč  
SFŽP Národní síť EVVO 92 500 Kč 92 500 Kč projekt do 06/2022 

SFŽP Koordinace programu Akce příroda 1 746 529 Kč 1 746 529 Kč projekt do 12/2022 

  Program EVVO Akce příroda 3 469 162 Kč 3 469 162 Kč projekt do 12/2024 

  
Vzdělávání a metodická podpora 
ekopedagogů v Hnutí Brontosaurus 2 139 859 Kč 2 139 859 Kč projekt do 12/2024 

Nadace Veronica Dobrovolnictví v časech klimatické změny 25 000 Kč 25 000 Kč 
projekt 09/2020-
06/2021 

  
Dobrovolnictví v časech klimatické změny 
2021 43 500 Kč 33 000 Kč  

JMK EVVO Mládež za vod(o)u 61 000 Kč 0 Kč  

JMK MTZ 
Rozvoj materiálně-technického vybavení 
dobrovolnického centra 32 400 Kč 32 400 Kč  

ČSOP Budkování 2021 30 000 Kč 30 000 Kč  



 

Nadace 
Partnerství Stromy pro Lesnou 35 030 Kč 35 030 Kč  
  Sad Zemánky 11 250 Kč 11 250 Kč  

Erasmus+ The way of Empathy, Compassion in action 1 120 000 Kč 1 120 000 Kč 

přepočteno z EUR 
grantu - realizace 
2021 

E. Solidarity Corps stáž Ester Surovčík, Tereza Loučková 196 000 Kč 196 000 Kč 

přepočteno z EUR 
grantu - realizace 
2021 

  individuální dobrovolnictví 900 120 Kč 900 120 Kč 

přepočteno z EUR 
grantu - realizace 
2021/2022 

  dobrovolnické týmy 884 000 Kč 884 000 Kč 
realizace léto 2022, 
přepočteno z EUR grantu 

Diakonie (OSN) Hnutí Brontosaurus pro udržitelný rozvoj 135 000 Kč 0 Kč  

3.3.2. Finance a projekty na 2022 

 
V rámci již probíhajícího roku 2022 máme pro Vás pár informací a novinek, se kterými se s Vámi zde podělíme. 
V roce 2020 skončil Hnutí Brontosaurus čtyřletý titul Uznané organizace pro práce s dětmi a mládeží, kterým 
Ministerstvo školství dávalo ocenění a uznání práci Hnutí Brontosaurus s dětmi a mládeží a který také zajišťoval 
jistou míru jistoty v rámci získávání dotací od ministerstva školství. MŠMT titul ještě prodloužilo na rok 2021, ovšem 
pro rok 2022 až 2024 jsme jej museli opět obhájit, a to jak v rámci zpracování a doložení různých dokumentů, které 
popisuji činnost Hnutí Brontosaurus. Obhajoba titulu ale probíhala také před komisí, která byla složena nejen 
z pracovníků Ministerstva školství, ale také s kapacit v rámci neformálního vzdělávání. Daná komise ocenila práci 
Hnutí Brontosaurus, naši systematičnost, komplexnost a skvělé neformální vzdělávání. Tedy zkráceně – titul pro 
roky 2022 až 2024 jsme opět úspěšně obhájili a opět jsme mezi úzkou, elitní skupinou organizací, které uznává 
MŠMT pro práci s dětmi a mládeží a do jisté míry zaručuje finanční jistotu a jednání na partnerské úrovni. 
 
V rámci roku 2022 nám také stále běží šablony MŠMT – tedy projekt zaměřený na neformální vzdělávání. Hodně 
z Vás, článků je do projektu zapojena a nyní již přichází doba, kdy je velmi vhodné naplánovat realizaci šablon  
na letošní jaro a léto! Se vším Vám rád poradí Cody – nebojte se na něj obrátit. 
 
Co se týká schválených projektů na rok 2022 – před pár dny přišlo rozhodnutí od MŠMT, které obsahovalo částku 
2 500 000 Kč, tedy o 250 000 Kč vyšší částka, než v roce 2021.  
Naše dva projekty podané na Ministerstvo životního prostředí zatím konkrétní přidělenou částku nemají, ale jsou 
mezi 20 nejlépe hodnocenými projekty asi ze 130 – tedy tak trochu počítáme s plnou částkou a registrujeme 
skutečnost, že MŽP se naše práce a naše akce moc líbí!  
 
Stejný status – tedy schváleného projektu má náš zahraniční dobrovolnický tábor v Srbsku, který schválilo 
Ministerstvo zahraničních věcí – zde se jen čeká na státní rozpočet a na přidělení konkrétní částky. 
Výsledky dobrovolnických projektů Akce příroda, Akce památky a Prázdniny s Brontosaurem podávaných  
na Ministerstvo vnitra zatím zhodnocené nemáme. 
 



 

Na roky 2022-2024 máme schválené dva skvělé projekty Státního fondu životního prostředí – jeden zaměřený  
na Environmentální vzdělávání a výchovu a druhý, který nahrazuje, tento rok již dobíhající, projekt zaměřený  
na dobrovolnické akce, kteréžto finance rozdělujeme skrze žádosti o Finanční podporu dobrovolnických akcí. Oba 
projekty končí v roce 2024, což bude pro nás velmi významný rok a nemalá část rozpočtu obou projektu je 
vyčleněna na rok, kdy Brontosaurus slaví 50 let! Bude to velké a skvělé! 
 
Poslední z témat, které bych s Vámi chtěl sdílet je již zmiňovaná Finanční podpora dobrovolnických akcí. Jedná se 
o rok starou myšlenku, jak organizátorům a článkům zjednodušit administrativu spojenou s žádostí o dotaci  
na dobrovolnické akce (tenhle odstavec se nebude týkat žádostí o dotace MŠMT na volnočasové aktivity dětí  
a mládeže).  
Máme za sebou první rok fungování systému, kterým rozdělujeme dotace na dobrovolnické akce z prostředků 
Ministerstva vnitra, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ale také z  prostředků 
Dárků přírodě. Systém je velmi jednoduchý – stačí vyplnit formulář žádosti, který naleznete na mozku. Vaše údaje 
se nám propíšou do sdílené tabulky, kde jednou za čas (termín uzávěrek pro letošní rok je 10.3., 31.5., 31.9.  
a 10.10.) žádosti vyhodnotíme a přidělíme dotace na Vaši akci. Poté Vás již kontaktuje koordinátor, předává 
informace, vy realizujete akci, předáváte prezenční listinu, fotky a scan účtenek a poté je Vám vyplacena schválená 
dotace (ovšem pozor – horní limit dotace je 150 Kč na osobu a den – vše musí sedět s prezenčkou).  
Budeme rádi, když si co nejširší počet organizátorů přes náš formulář požádá a poté realizuje dobrovolnickou akci. 
Není problém již teď žádat už na podzimní akce, není třeba čekat – může se totiž stát, že stanovený budget  
pro rozdělování vyčerpáme a k poslednímu kolu rozdělování už nemusí dojít. 

Podané projekty na rok 2022 

ZDROJ PROJEKT 
ŽÁDANÁ 
ČÁSTKA 

ZÍSKANÁ 
ČÁSTKA/nevíme 

MŠMT NEINVESTIČNÍ 
HNUTÍ BRONTOSAURUS PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY, 
PARTICIPACI A TVOŘIVOST MLÁDEŽE 2 500 000 Kč 2 500 000 Kč 

MŽP 

Dobrovolníkem pro přírodu a krajinu 213 500 Kč - 

Obnova krajiny a příspěvek k zachování krajinného rázu na 
vybraných lokalitách v péči Hnutí Brontosaurus 257 500 Kč - 

MZV Krajanům blíž 125 000 Kč 125 000 Kč 

MMB OŠMT Aktivity Hnutí Brontosaurus pro děti a mládež v Brně 2022 99 000 Kč - 

MMB OŽP Klima startup 45 500 Kč - 

  Dobrovolníkem pro přírodu 60 000 Kč 60 000 Kč 

MV APAM 178 000 Kč - 

AP 178 000 Kč - 

Ekostan 24 000 Kč - 

PsB 118 000 Kč - 

ÚMČ Brno Sever Celoroční provoz Dobrovolnického centra Hnutí 
Brontosaurus 18 000 Kč - 

OP VVV 
Zvyšování kvality neformálního vzdělávání v Hnutí 
Brontosaurus 7 589 118 Kč 7 589 118 Kč 

OSF Výchova k dobrovolnictví v časech klimatické změny 85 000EUR - 

SFŽP Národní síť EVVO 92 500 Kč 92 500 Kč 



 

SFŽP Koordinace programu Akce příroda 1 746 529 Kč 1 746 529 Kč 

  Program EVVO Akce příroda 3 469 162 Kč 3 469 162 Kč 

  
Vzdělávání a metodická podpora ekopedagogů v Hnutí 
Brontosaurus 2 139 859 Kč 2 139 859 Kč 

Nadace Veronica Dobrovolnictví v časech klimatické změny 2021 43 500 Kč 33 000 Kč 

JMK EVVO v přípravě - - 

JMK MTZ v přípravě - - 

ČSOP možná nebude výzva - - 

Erasmus+ v přípravě - - 

E. Solidarity Corps stáž Ester Surovčík, Tereza Loučková 196 000 Kč 196 000 Kč 

  individuální dobrovolnictví 900 120 Kč 900 120 Kč 

  dobrovolnické týmy 884 000 Kč 884 000 Kč 

 

 

4. 1. Stojí za zvláštní povšimnutí 

 

Potáborový festival plný mladých 

V září proběhl v Břeclavi velmi povedený festival Potáborko. Zúčastnilo se jej přes 100 účastníků letních akcí. 
Většinou samí mladí studenti a studentky. Kromě nich přišli na benefiční koncerty pro obnovu zeleně na Podluží  
i další lidé z veřejnosti. Dobrovolničilo se v potornádových obcích, v Břeclavi i na lokalitě Krče. 

 

 

 



 

Soutěž Máme rádi přírodu trhla rekord 

Za několik let rekordní počet dvou tisíc prací přišel do výtvarné, literární a fotografické soutěže Máme rádi přírodu. 
Krásná výstava je po slavnostním vyhlášení výsledků k vidění v Mahenově knihovně v Brně. Velké díky Jitce 
Rajmonové a týmu Máme rádi přírodu! 

Organizátorské setkání REFRESH opět off-line 

Tradiční organizátorské setkání bylo se s velkým úsilím povedlo realizovat off-line. Proběhlo v Ivančicích a přijelo 
na ně přes 40 účastníků. Tvořilo se, plánovalo, debatovalo, vzdělávalo se a bylo to super! 

 

Pokrok ve vzdělávání organizátorů  

V rámci mnoha (většinou on-line) setkání jsme provázali kurzy OHB (Praha, Brno, Cestičky, Brďo) a vytvořili 
množství výstupů od profilů absolventů kurzů, přes obsahy kurzů i jednotlivých vzdělávacích bloků až po manuál 
garanta praxe a koncepci mentoringu pro začínající týmy.  

 

Spuštěn rozcestník Přidej se 

Pro dlouhodobější zapojení dobrovolníků (z akcí) do činnosti HB jsme vytvořili rozcestník, kde zájemci najdou 
dlouhodobější dobrovolnické příležitosti v HB, cestu, jak se zapojit do organizování, přehled podpory pro začínající 



 

organizátory a týmy včetně přehledu mentorů, návod na to jak se stát členem či si založit vlastní článek. 
V budoucnu, zde přibude „inzertní plocha“ na dobrovolnické pozice v základních článcích, lokality žádající aktuální 
pomoc a nabídky týmů hledajících spoluorganizátory. Tyto inzerce si budou moci zadávat sami články  
a organizátoři. Podívejte se na brontosaurus.cz/pridej-se/ 

Sázíme o sto šest, osázen i první vykoupený pozemek Živé krajiny 

Celý podzim patřil výsadbám, společně jsme vysadili na 500 stromů do volné krajiny po celé ČR. Osázeli jsme  
i vykoupený pozemek orné půdy (1352 m2) v projektu Živá krajina nedaleko Mohyly míru u Slavkova. Cílem Živé 
krajiny je ozdravovat polní jednotvárnou krajinu výsadbami. 

 

Brontosauří informační systému stále ve vývoji 

Na konci roku 2020 byla dohodnuta spolupráce se společností AUTOMAT na tvorbě nového informačního systému. 
Důvodem je zastaralost starého BISu. Vývoj nového systému není bohužel stále u konce, jeho složitost a náročnost 
roste a spolupráce s AUTOMATem naráží na své limity a možnosti (jejich kapacit, jejich schopností, našich fin. 
zdrojů, apod.). V roce 2022 ve vývoji budeme pokračovat. Zároveň je vytvářena uživatelsky příznivá nadstavba 
(frontend) pro organizátorský (a v budoucnu i členský) přístup. 

4. 1. Činnost Hnutí Brontosaurus v roce 2021 

  

4. 1. 1. Akce 

Z Brontosauřího informačního systému uvádíme tyto statistiky počtů realizovaných akcí: 

Počet akcí dle typů: 

o Dobrovolnické akce: 278 s 4 239 účastníky (2020: 222 s 3 761 účastníky) 
o Zážitkové akce: 155 s 3 811 účastníky (2020: 174 s 4008)  
o Vzdělávací akce, kurzy OHB, vzdělávací kluby včetně on-line: 132 se 7 234 účastníky (2020: 117 akcí) 
o Výukový program: 345 s 8 393 účastníky (2020: 360 s 6 298)  
o Klub: 191 s 1 907 účastníky (2020: 262 s 2 580) 

 

Počet akcí dle délky v roce 2021 (porovnání s rokem 2020): 
 

• 246 jednodenních akcí (218) 

• 167 víkendových akcí (183) 

• 73 vícedenních akcí a táborů (64) 
 

Letní kempy 
Na poptávku MŠMT jsme realizovali tzv. vzdělávací dny, které mají pomoci dětem kompenzovat výpadky ve výuce. 
Konalo se celkem 15 letních kempů. 

 



 

Šablony 

I přes nepřízeň Covidu-19 jsme zejména díky základním článkům realizovalo na 42 vzdělávacích šablon  
pro pracovníky v neformálním vzdělávání. Od sdílení zkušeností přes nové kluby a projektové dny až k zavádění 
nových metod a tandemovému vzdělávání. 

Mezinárodní projekt Akce památky 

Podílíme se na realizaci slovensko-česko-polského projektu na využití forem zážitkové pedagogiky v intepretaci  
a poznávání kulturního dědictví, muzeí apod.  

Klimatické vzdělávání 

Rozvíjíme vzdělávání organizátorů v tématu klimatické změny, jak z hlediska výchovy a vzdělávání na akcích, tak 
z hlediska organizace dobrovolnické pomoci krajině a realizace adaptačních opatření. Proběhly Klima start up -  
on-line semináře a off-line víkend, které plánujeme realizovat i roce 2022. 

4. 5. Informace o programech Hnutí Brontosaurus 

 

 Prázdniny s Brontosaurem 

• počet letních akcí a účastníků: 63 akcií a 1 610 účastníků, odpracováno 19 085 člověkohodin 
Významné aktivity 2021: 

• Nové dobrovolnické tábory: (Z)lom pro přírodu a pro tebe, Expedice Moravská Amazonie, Rysemsem, 
Historky z New Hameln a další 

• Velký zájem o naše letní tábory – téměř všechny naplněné účastníky! 

• Větší zájem nových organizátorů a organizátorek zapojit se do organizovaní dobrovolnických táborů 
 

 



 

Akce příroda 

 

• 43 víkendovek, 671 účastníků 

• 55 jednodenních akcí, 759 účastníků 
 

Významné aktivity 2021: 

• Obnova zeleně po tornádu: kromě samotné pomoci 
během léta v obcích zasažených tornádem, jsme se 
pustili do obnovy a záchrany zeleně těchto míst. 
Byli jsme u všech důležitých jednáních, navázali 
spolupráci s řadou institucí (Zahradnická fakulta 
Mendelu, Muni pomáhá, apod.), uspořádali vůbec 
první výsadbu po tornádu, na kterou dorazilo  
na 150 lidí.   

• Živá krajina a další výsadby: osázeli jsme vůbec 
první vykoupený pozemek orné půdy v projektu 
Živá krajina nedaleko Mohyly míru. Celý podzim 
patřil výsadbám, společně jsme vysadili na 500 
stromů do volné krajiny!  

• Rozjezd akcí po covidu: téměř celá jarní sezóna 
víkendovek byla poznamenaná covidem  
a lockdownem, který konání akcí vůbec 
neumožňoval. Probíhalo tak individuální 
dobrovolnictví a následně spousta jednodenní akcí. 
Víkendovky se naplno mohly “rozjet” až s koncem 
léta. Přesto, že jarní sezóna víkendovek vůbec 
nebyla a druhá polovina podzimu byla opět velmi 
nejistá, uskutečnilo se v roce 2021 větší počet akcí 
než dříve!    

• V rámci Akce příroda mohou od roku 2021 
organizátoři žádat finance na realizaci Dárků přírodě - na vysazení stromu, umístění ptačí budky nebo 
vyčištění studánky. V minulém roce se tak díky dárkům přírodě třeba sázelo ve Starči nebo v Praze, 
vyráběly a věšely se ptačí budky v Břeclavi, Jeseníkách a na dalších místech.  

 

 

Vzdělávání  
 

Významné aktivity 2021: 

• Vzděláváme online – i přes nepřízeň doby se snažíme vzdělávat, a to i v online prostředí. Organizátorský 
kurz Hnutí Brontosaurus se nepřerušil a pokračuje ve vzdělávání nových organizátorů, uskutečnilo se 
několik povedených vzdělávacích webinářů a zahájena byla série on-line organizátorských Mini startupů!  
 
 



 

• Sekce vzdělávání a její pracovní skupina intenzivně pracovala na rozvoji organizátorských kurů i podpoře 
organizátorů. Vytvořeny byly tyto výstupy: definovány 
jednotné cíle OHB a OvHB kurzů, vytvořen profil 
absolventa kurzu OHB a OvHB, koncepce mentoringu  
a přehled mentorů, jednotný manuál pro garanty praxí, 
sjednoceny a nově definovány obsahy kurzů, 
definovány obsahy vzdělávacích bloků pro kurzy, 
vytvořen plán vydávání metodik a definovány jejich 
obsahy, aktualizován test OHB. 

• Povedlo se znovu rozjet kurz OHB v Praze a skvěle 
nastartovat další ročník OHB v Brně. 

• Z důvodu tornáda jsme museli zrušit organizátorský 
kurz Cestičky.  

 
Akce památky 

 

• 11 víkendovek, 182 účastníků 
 

Významné aktivity 2021: 

• I přes Covid se uskutečnilo významné množství památkových akcí s mnoha 
účastníky a očividně mají mladí lidé o takové akce zájem. Takže památky 
neumírají, ale povstávají :)))) 

• Máme novou lokalitu - zámek Osečany ve Středních Čechách. Je to 
zajímavá a velká lokalita, která nabízí široké zázemí, péči o dobrovolníky  
a hromadu příležitostí k dobrovolnické práci. 

• Máme E+ projekt se Slovenskem a Polskem. Tvoříme výstupy, které 
bychom v budoucnu mohli využít i na našich víkendových akcích v rámci 
zážitkových programů či neformálního vzdělávání. 

 
Brontosauří dětské oddíly 

 

• 20 pravidelně se scházejících se oddílů a družin 
(rok předtím 17)  

 
Významné aktivity 2021: 

• Skvělý nově pojatý ekoprogram pro děti Duhové 
střípky s účastí 32 oddílů a dětských skupin z celé 
ČR a zapojením 450 dětí. 

• Povedená celorepubliková soutěž Máme rádi 
přírodu s téměř 2 000 pracemi, slavnostním 
předáváním za účasti téměř stovky oceněných  
a rodičů, výstava v Mahenově knihově. 

 



 

Středoškoláci 
 

• 13 indoor programů s 230 studenty 

• 2 terénní programy s 25 studenty 

• 1 vícedenní program v Moravské Nové Vsi 
 

Významné body k činnosti 2021: 

• Na jaře byla činnost programu vzhledem 
k pandemii Covid pozastavena 

• Byl vytvořen nový výukový program na téma 
Klimatická změna 

• Navázali jsem spolupráce s novými školami 
(Gymnázium Rájec Jestřebí, Střední škola řemesel 
Šumperk či Gymnázium Globe Brno). 
 

Ekostan 

 

• 10 realizovaných ekostanů po celé ČR  
 
Významné body k činnosti 2021: 

• S ekostanem putovaly výstavy Příběhy nadšení – příběhy míst, fotovýstava 
aktivit Hnutí Brontosaurus, Ekofór. 

• Povedlo se Ekostan prezentovat na nových akcích (Envirofest Bečva, Den  
pro stromy Mikulčice aj.), do realizace v Praze se zapojil ZČ HB Rozruch. 

 
International 
 

• Počet akcí pod programem international v roce 2021: 6 mezinárodních akcí 

• Pod programem Erasmus+ vzdělávání pracovníků mládeže jsme do Řecka vyslali 3 členy Hnutí 
Brontosaurus 

• akce ESC dobrovolníků: 5 uspořádaných akcí 

• počty ESC dobrovolníků: 4 dobrovolníci a dobrovolnice ze Španělska, Slovenska, Itálie a Rakouska  
 
Významné aktivity 2021: 

1. V srpnu 2021 proběhl úspěšný tréninkový kurz s názvem Compassion in Action pro 30 pracovníků s 
mládeží z Francie, Česka, Španělska, Řecka, Itálie a Maďarska.  

2. Dobrovolníci a dobrovolnice se aktivně zapojili do téměř všech programů HH: Chodili na programy pro SŠ, 
pomáhali na Ekostanu, budkovali, klubovali a pomáhali s provozem ÚHB 

3. Zorganizovala se mezinárodní víkendovka v Ekocentru v Hodoníně  
4. Obnovil se tábor v srbském Banátu. 
5. NOVINKA: Skupinové dobrovolnictví pro přírodu a památky: 2 nové dvoutýdenní letní dobrovolnické 

tábory (pro přírodu a památky) přes léto 2022. Hledáme zájemce, kteří by se do této příležitosti zapojili  
a pomohli s přípravami nebo realizací. Informujte se u Verči Vlačuhové.   



 

5. 1 Co se řeší v propagaci a marketingu 
 
V předchozím roce jsme pokračovali v nastaveném směru marketingu, podle strategického a marketingového 
plánu, v němž budeme pokračovat i příští rok. Kompletní propagace všech programů a akcí ze strany ústředí  
po většinu roku realizoval marketér Martin Rehuš, Dalimil Toman - programový ředitel HB a nově také mnohem 
více koordinátoři jednotlivých programů pro rozšíření marketingového týmu a komunikace. Martin má na starosti 
zejména přípravu a řízení marketingového plánu HB, nastavování strategií, řízení propagační kampaně, zadání pro 
dokončení a úpravy webu HB, přípravu a zadávání výroby tiskovin HB, vizuální a komunikační styl HB, rozvoj 
propagačních kanálů, přípravu mailového newsletteru HB, vydávání tiskových zpráv HB, textaci propagačních 
materiálů HB a komunikaci s organizátory ohledně propagace jejich akcí. K naplňování plánů a záměrů propagace 
probíhají každý týden koordinační schůzky. Větší kroky konzultujeme s marketingovými odborníky v dané oblasti.   
  

Marketingový plán 

Pro tento rok byl vytvořen nový marketingový plán, který vychází z revize a inovace předchozích let. Loni jsme 
pracovali zejména na aktualizaci sekcí webu HB, vytváření webů pro ZČ a akce dle šablony HB, vytváření nových 
propagačních materiálů a videí, kampaní Na přírodu nekašlu a individuálního dobrovolnictví. Komunikovali jsme 
možnosti dárcovství a podpory Brontosaura a posílení komunikační a vizuální kampaně Bav se, Uč se, Pomáhej.   
  
Komunikační a vizuální identita 

Loni jsme pokračovali v aplikaci našeho vizuálního stylu a podpory článků v jeho používání. Vzniklo několik nových 
šablon  
a vzorů, které máme nově k využití v online grafickém editoru Canva.com, který přináší jednoduchý a rychlý online 
způsob vytváření grafiky se spoustou inspirace z dalších návrhů. 
   
Speciální (zaměření) propagace 

Na základě výstupů Programové konference, Strategického plánu HB a vytvořené Vize 50 je velké úsilí vkládáno do 
propagace stěžejních typických produktů (akcí) HB – konkrétně do víkendovek a táborů zaměřených na nové 
účastníky a cílovou skupinu mládeže 15 - 26 let. Těmto akcím je nabízen speciální servis: např. FB reklama, 
zveřejnění na speciálním webu, šablona plakátu a webu, po dohodě služby grafika, inzerce, aj. Strategie je mít tyto 
akce jako vlajkové lodi, tahouny aktivit HB. Nad rámec propagace zaměřené na nové účastníky jsme se loni 
významně více zaměřili v marketingu také na podporu dlouhodobého zapojování do Brontosaura a získávání 
dlouhodobých dárců. 
  

Marketingová kampaň 

Pro tento rok budeme pokračovat v rozvoji kampaně Bav se, Uč se, Pomáhej. Pojetí kampaně vychází z porovnání 
analýzy potřeb současných mladých lidí (vycházíme z obecně dostupných výzkumů), analýzy toho, co mladé lidi 
láká na akce HB (vycházíme ze strukturovaných rozhovorů s prvoúčastníky a výsledků dřívějších brontosauřích 
výzkumů mezi účastníky) a toho, co HB mladým lidem nabízí (v rámci svých cílů, zaměření akcí  apod.)  

https://www.canva.com/


 

Slogan Bav se, Uč se, Pomáhej symbolizuje základní tři pilíře aktivit HB, na které je kladen důraz během akcí HB. 
Zároveň reflektují klíčová slova, která rezonují s naší cílovou skupinou, a takto nabízí jednoduchý a přehledný 
návod, jak oslovit potenciálního účastníka. 
Bav se   - Zážitky (zábava, přátelství, dobrodružství) 
Uč se   - Vzdělání (příležitosti, seberozvoj, zkušenosti) 
Pomáhej   - Dobrovolnictví (pomoc, smysl, příroda, památky) 
  
Partnerství v propagaci, marketingové kanály 

V předešlém roce jsme nadále pokračovali v partnerství s internetovými servery: Dobrovolník.cz, Signály.cz, Pro 
středoškoláky, Mladí info, Naše příroda (www.nasepriroda.cz). Rozšířili jsme spolupráci se serverem 
PozitivniZpravy.cz, DC67 a Adam.cz.  Dohodli jsme výměnu sdílení pozvánek s Katedrou environmentálních studií, 
spolkem Kalokagathia, Instruktory Brno a dalšími. 
 
Sociální sítě 
Podařilo se nám zvýšit dosah, aktivitu a engagement na Instagramu. Počet nových fanoušků za rok 2021 na  FB je 
okolo 1400 a na IG je to přibližně 300 nových sledujících.  
   
Aktualizace webu HB a vývoj webů dle šablony HB 

Stěžejní aktivita minulého roku byla postupná aktualizace hlavního webu HB, který vytváříme ve spolupráci s firmou 
GRIFART a webovou specialistkou na Wordpress Radkou Jaruškovou. Cílem nového webu je zjednodušit  
a zpřehlednit webovou prezentaci HB a také ji zatraktivnit. Zásadní novinkou na webu je sekce Přidej se, nabízející 
rozcestník s možnostmi zapojení se do Brontosaura.  
Zároveň jsme vytvořili šablonu webu pro základní články HB, soutěže a akce HB. Šablona je vytvořena  
ve WordPressu v našem vizuálním stylu a nabízí základní kategorie a funkce jako kronika, fotogalerie a další. Je 
možné si ji značně přizpůsobit dle svých potřeb přes jednoduchý editační systém.  
  
Vybrané marketingové a PR úspěchy HB 

1. Spustili jsem první verzi nové sekce Přidej se na webu, která bude sloužit jako rozcestník nabízející přehled 
příležitostí se zapojit jako dobrovolník, organizátor akcí a další možnosti spolupráce. 

2. Tvoříme stále nové weby dle naší šablony, třeba stránky Lužního parku Krče, Potáborového festivalu, 
Organizátorského kurzu, BRĎO Lišky a další… 

3. Náš online obchůdek má nový kabátek a dárkové předměty jako třeba brontosauří lahve a notýsky. 
4. Na Facebooku nás sleduje už téměř 9000 fanoušků a přes 1100 fanoušku na Instagramu. Optimalizovali jsme 

naše FB reklamy a grant Google Ads. 
5. Nově využíváme online grafický editor Canva pro rychlé a snadné vytvoření pěkného vizuálu přes náš sdílený 

přístup. Více na https://bit.ly/mozek-propagace 
6. Pokračujeme v naší úspěšné kampani #naPRIRODUnekaslu na individuální dobrovolnictví 
7. Prezentujeme našě úspěchy veřejnosti a výstava Příběhy nadšení inspiruje na festivalech, výstavách  

a kulturních akcích téměř po celé republice 
8. Vytváříme nová videa o Brontosaurovi, která budou prezentovat naši téměř 50letou činnost, motivovat  

k finanční podpoře a také lákat nové účastníky). 

Pokud máte nějaké zajímavé fotky a videa z našich akcí nebo jakýkoliv dotaz, tak se ozvěte  
na marketing@brontosaurus.cz 

http://dobrovolník.cz/
http://signály.cz/
http://www.nasepriroda.cz/
https://brontosaurus.cz/pridej-se/
https://brontosaurus.cz/pridej-se/
https://krce.brontosaurus.cz/
https://festival.brontosaurus.cz/
https://organizator.brontosaurus.cz/
https://lisky.brontosaurus.cz/
https://eshop.brontosaurus.cz/
https://bit.ly/mozek-propagace
https://www.facebook.com/hashtag/naprirodunekaslu
https://www.youtube.com/channel/UCiytQ5b-4GzZbYWDVMwNJ7A


 

 

 

 
 

Ústředí Hnutí Brontosaurus 

Hvězdová 10, Brno, 602 00 (mapa) 

Hnutí Brontosaurus 2022 

neprošlo jazykovou úpravou  

MOZEK.BRONTOSAURUS.CZ 

WWW.BRONTOSAURUS.CZ 

 

http://www.mapy.cz/#q=Hv%25C4%259Bzdov%25C3%25A1%252010%2520Brno&t=s&x=16.625567&y=49.200818&z=15&d=addr_8901187_1
http://www.brontosaurus.cz/



