Výrocní
 zpráva

Hnutí Brontosaurus
2010

www.brontosaurus.cz

Ukazujeme cestu, která má smysl
Vážení přátelé,
rádi bychom se s vámi podělili o skutečně dobrou zprávu. V naší společnosti je mnoho lidí,
kteří se aktivně zajímají o svět kolem sebe a jsou ochotni vykonat pro něj mnoho dobrého.
Pravidelně se s nimi setkáváme na našich víkendových akcích, letních táborech, kurzech
či při vedení dětských oddílů. A bylo tomu tak i v minulém roce.
Tisíce mladých lidí s Brontosaurem vyrazilo pomáhat přírodě, památkám či lidem.
Vysazovali zeleň v naší krajině, pečovali o chráněná území, starali se o ohrožená zvířata,
udržovali prameny i staré hrady, budovali naučné stezky, pomáhali dětem v indickém
Ladaku či krajanům v rumunském Banátu.
Hnutí Brontosaurus jim přináší nejen smysluplné uplatnění, ale také nezapomenutelné
zážitky a mnoho nových zkušeností. Mladým lidem nabízíme všestranný osobností
rozvoj, učíme je týmové spolupráci, pomáháme jim pochopit vzájemné vztahy přírody
a člověka.
Množství nadšených účastníků, obětavých organizátorů a rozšiřující se spektrum našich
aktivit ukazují, že se nám to daří.
Jsme připraveni i nadále měnit svět k lepšímu, třeba i po drobných krůčcích. Můžete se
připojit. Nechť je pro vás tato výroční zpráva inspirací.

Dalimil Toman
ředitel Hnutí Brontosaurus

Podarilo
 se nám v roce 2010
 V roce 2010 jsme dokázali uspořádat
138 akcí pro veřejnost, 14 výstav
a 91 vzdělávacích akcí. Proběhlo 97
dobrovolnických schůzek, 135 klubů
a přednášek, 426 oddílových schůzek.
Všemi těmito akcemi prošlo 36 077
účastníků.
 Zorganizovali jsme 161 dobrovolnických akcí na pomoc přírodnímu
a kulturnímu dědictví České republiky.
Sázet stromy, kosit louky, pečovat
o zvířata či opravovat památky přijelo
2 352 převážně mladých lidí.
 Připravili jsme 195 prožitkových
a sportovních akcí. Ty přilákaly
3 155 účastníků a přispěly tak
k výchově a rozvoji zejména dětí
a mládeže.

Programy Hnutí Brontosaurus
Programy Hnutí Brontosaurus zastřešovaly stěžejní okruhy naší práce.

Akce Příroda: pomáháme přírodě
Akce Příroda nabídla 37 víkendových akcí se smysluplnou prací pro
přírodu, zážitkovým programem
a neformálním vzděláváním. Na
devíti akcích projektu „Zasaď si svůj
strom“ jsme vysázeli 1 638 stromů.
Pořádali jsme jednodenní akce,
environmentální kurz a přednášky
o významu stromů a dobrovolnictví
na středních školách.
Akcí na více než třiceti lokalitách a se
zúčastnilo 565 účastníků.
www.akcepriroda.cz

Prázdniny s Brontosaurem: letní dobrovolnické a prožitkové
tábory
Pomohli jsme se záchranou hradů, kosením chráněných luk, při tvorbě archeologického skanzenu či obnově jihočeských pastvin. Oživili jsme další památky v Sudetech,
dobrovolníci podpořili krajany v rumunském Banátu i děti v indickém Ladaku. Strávili
jsme tak 22 690 hodin dobrovolnickou činností. Také jsme se věnovali ekovýchově,
zážitkové pedagogice, netradičním sportům apod.
Na padesát táborů přijelo 1150 účastníků.
prazdniny.brontosaurus.cz

Akce Památky: pomáháme
památkám
Na hradech a zámcích se tančilo,
žonglovalo, hrálo divadlo apod.
Především však dobrovolníci věnovali
2 846 hodin péče kulturnímu dědictví
České republiky.
Na téměř dvaceti lokalitách jsme
uspořádali 27 víkendových akcí s 402
účastníky.
www.akcepamatky.cz

Brontosauří dětské oddíly: staráme se o volný čas a ekologickou
výchovu
Program zastřešil oddílové schůzky, výpravy, tábory, soutěže a akce pro děti či rodiče
s dětmi u celkem dvanácti oddílů. Tradičně jsme pořádali víkendové setkání oddílů
při příležitosti Dne Země a celoroční ekovýchovnou soutěž Duhové střípky.
Brďo celoročně sdružovalo 350 dětských členů.
brdo.brontosaurus.cz

Ekostan – ekoporadna na cestách: oslovujeme veřejnost
Informace z oblasti životního
prostředí, nabídku dobrovolnických
akcí, výstavy, soutěže, aktivity pro
děti; to vše jsme nabídli veřejnosti na
ekostanech na různých festivalech
a kulturních akcích.
Na dvaceti pěti zastávkách ekoporadny náš stánek vidělo zhruba 30 000
lidí.
ekostan.brontosaurus.cz

Program Vzdělávání: připravujeme organizátory akcí
V rámci přípravy nových organizátorů na základě akreditací MŠMT jsme vyškolili 39
nových hlavních vedoucích táborů a 53 pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času. Stávajícím organizátorům jsme nabídli pestrou paletu rozšiřujících kurzů.
vzdelani.brontosaurus.cz

Další aktivity
Kromě akcí pod hlavičkou našich
programů probíhaly zážitkové
akce zaměřené na osobnostní
rozvoj, sportovní a vodácké akce,
expedice. Také jsme nabízeli činnost
otevřených klubů pro mládež
s přednáškami, tvořivými aktivitami,
simulačními hrami, dobrovolnickými
schůzkami apod.

Podekování

Donátorům a sponzorům
Statutární město Brno, Husky CZ s.r.o., Jihomoravský kraj, Knihkupectví Dvořáková,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Nadace
Partnerství/Skanska, Nadace Partnerství/Státní fond životního prostředí, Nadace
Veronica, Národní síť environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, hlavní
město Praha, Síť environmentálního poradenství v Jihomoravském kraji: Státní fond
životního prostředí ČR, Ministerstvo životního prostředí a Jihomoravský kraj, Státní
fond životního prostředí ČR.

Spolupracujícím subjektům
Archeoskanzen v Modré, Bacrie, o.s., europoslankyně Zuzana Brzobohatá, Brněnské
informační centrum, SVČ Bystrouška Brno, CEV Dúbrava Hodonín, Česká rada dětí
a mládeže, Ekologický Institut Veronica, Ekocentrum Paleta Oucmanice, festival
Beltine, festival Kutnohorské stříbření, festival OAMF Trutnov, festival Otevřeno
Jimramov: Klub Sluníčko – Unijazz, festival Prázdniny v Telči, festival Rock for people,
festival Třebovický koláč, Hnutí DUHA, Chaloupky, o.p.s., Jihomoravská rada dětí
a mládeže, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Konopa o.s., Lipka - školské zařízení pro
environmentální vzdělávání, NESEHNUTÍ Brno, Petarda Production a.s., Rezekvítek,
Městský úřad Telč, Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina, Slovanské
hradiště v Mikulčicích, Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, státní zámek
Telč, Zelený kruh.

Dobrovolníkům a pracovníkům
Tedy všem základním článkům, klubům,
regionálním centrům - jejich organizátorům
i členům, dobrovolníkům, účastníkům
našich akcí … A také zaměstnancům
ústředí a výkonnému výboru Rady Hnutí
Brontosaurus v čele s předsedkyní Adélou
Kulštrunkovou.

Příznivcům Brontosaura
Ti nás podporují svými drobnými, ale
pravidelnými a o to důležitějšími dary.
Děkujeme dvakrát, neboť vaše podpora je
pro nás zároveň povzbuzením do další práce.

Výsledky hospodarení
 v roce 2010
Náklady
(v tis. Kč)
Spotřebované nákupy ...............................................................................529
materiál .....................................................................................347
energie ......................................................................................182
Spotřebované služby .................................................................................610
Osobní náklady ......................................................................................... 1043
Daně a poplatky ................................................................................................6
Ostatní náklady .............................................................................................. 43
Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek ........................................ 93
Celkem.........................................................................................................2324
Zdroj: Vlastní zpracování
Výnosy
(v tis. Kč)
Tržby.................................................................................................................581
služby.........................................................................................542
prodej zboží .............................................................................. 39
Ostatní výnosy ................................................................................................ 15
Přijaté příspěvky ............................................................................................ 87
dary .............................................................................................. 25
členské příspěvky .................................................................... 62
Provozní dotace ........................................................................................ 1824
Celkem.........................................................................................................2507
Zdroj: Vlastní zpracování

Podarilo
 se nám v roce 2010
 V rámci Adopce Brontosaura nás podpořilo na 40 dárců. Klub příznivců se tak za
rok 2010 utěšeně rozrostl.
 Brontosauří dobrovolnická ekoporadna
zodpověděla 340 dotazů. Ty se týkaly
převážně dobrovolnických aktivit, ochrany
životního prostředí a domácí ekologie.
Prezentace a materiály na putovních
Ekostanech shlédlo na 30 000 lidí.
 Významně pokročila rekonstrukce
památkově chráněného objektu Ekologického volnočasového centra Švýcárna k závěru se blíží opravy u hlavní budovy.
 Po dobu dvou měsíců působili
Brontosauři v Ladaku v Indii, kde
na čtyřech školách realizovali
výuku a workshopy pro žáky
a učitele. Prostřednictvím sbírky
přispěli k vybavení školy ve vesnici
Mulbek. Pomohli také vesničanům
s odstraňováním přímých následků
ničivých záplav v okolí Lehu.
 Brontosauři pomáhali na několika desítkách
přírodních a památkových lokalit. Vyrazili jsme
pomáhat na nová místa, ale především jsme se
zaměřili na dlouhodobou starost o ty tradiční –
zajišťovali jsme jim patrony, návrhy plánů péče,
webové prezentace, infopanely, ...
 Koordinátor projektu Společně pro školu
v Himalájích Jiří Sázel získal první cenu na
mezinárodní konferenci Juniorstav. Titul nejlepší
příspěvek konference si zasloužil jeho projekt ekologického internátu pro indickou školu ve vesnici
Mulbek v provincii Ladak.
 Zaměřili jsme se na práci se středoškoláky. Realizovali jsme reprezentativní
výzkum „Mladí lidé a dobrovolnictví v oblasti péče o přírodu a kulturní dědictví“
a rozvíjíme výukové programy pro střední školy.
 Brontosaurus vzkvétal i v regionech. Na
Jesenicku jsme v rámci projektu Cesta ke
kořenům otevřeli naučnou Stezku živé vody
a zahájili záchranu historického vojenského
areálu MUNA, kde vzniká městečko neziskových organizací. V Podluží jsme rozšířili
osvětové i dobrovolnické aktivity o zdejším
lužním ekosystému, úspěch u mládeže slavil
tradiční ekofestival Pestrovečer.
 Do výtvarné a literární soutěže Máme rádi
přírodu na téma Dech přírody se přihlásilo
přes dva tisíce krásných prací, jak od dětí
z mateřských a základních škol, tak od
středoškoláků.
 Střediska ekologické výchovy působící
v rámci Hnutí Brontosaurus realizovala
1 429 denních a pobytových výukových programů. Těch se zúčastnilo
celkem 26 170 žáků a studentů.
 Na dobrovolnickém centru v Brně
celoročně působilo pět skupin
dobrovolníků v zázemí našich
programů a při přípravě místních akcí
či ekostanů. Pravidelně zde probíhaly
osvětové večery.

O Hnutí Brontosaurus
Hnutí Brontosaurus je občanské sdružení – nestátní nezisková organizace zaměřující
se na výchovu k trvale udržitelnému způsobu života.
Cílem působení Hnutí Brontosaurus je především rozvoj osobnosti mladých lidí
ve vztahu k životnímu prostředí a přírodě. Své cíle Hnutí Brontosaurus realizuje
prostřednictvím osvěty, vzdělávání, prožitkových aktivit, her, přímého kontaktu
s přírodním prostředím, pořádáním nápaditých netradičních akcí a především díky
dobrovolnické práci.
Hnutí Brontosaurus je členem České rady dětí a mládeže, Jihomoravské rady dětí
a mládeže, Youth and Environment Europe a Zeleného kruhu.
Hnutí Brontosaurus je organizace akreditovaná
Ministerstvem vnitra ČR pro oblast dobrovolnické
služby.

Brontosaurus to je:
 39 základních článků, klubů a regionálních
center po celé České republice.
 1 124 registrovaných členů

Za rok 2010 je to:
 161 jednodenních akcí
 287 víkendových akcí
 50 táborů
 a další stovky drobnějších aktivit
Za jediný rok je to také 36 649 hodin dobrovolnické činnosti pro naši přírodu
a památky a další desítky tisíc dobrovolnických hodin při vedení dětských oddílů,
organizování akcí, realizaci soutěží a projektů.

Přidejte se
Můžete se zúčastnit našich akcí, stát se členem, pomáhat jako dobrovolník na našich
dobrovolnických a regionálních centrech nebo přímo založit vlastní brontosauří klub
či základní článek.

Podpořte nás: Adoptujte Brontosaura
Nemůžete se zapojit aktivně? Podpořte nás jinak. Staňte se drobným dárcem Hnutí
Brontosaurus.
Ani dobrovolnická práce není zadarmo. Ale podpořit ji stojí ZA TO!
adopce.brontosaurus.cz

Kontakty
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel.: 544 215 585, mobil: 777 280 496
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz
IČ: 00408428
číslo účtu: 1142450001/5500
Regionální centrum Praha
Senovážná 8, Praha 1, 110 00
e-mail: praha@brontosaurus.cz
web: praha.brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Jeseníky
jeseniky@brontosaurus.cz, tel.: 584 401 722
http://www.jeseniky-brontosaurus.cz
Regionální centrum HB Podluží
podluzi@brontosaurus.cz, tel.: 605 763 112
web: podluzi.brontosaurus.cz
Brďocentrum
email: sekce.brdo@seznam.cz
web: brdo.brontosaurus.cz

