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PŘÍRODĚ

NAŠE VIZE
Chceme svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují
a ctí přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují.
Hnutí Brontosaurus je nezisková organizace, která se zaměřuje
na ochranu životního prostředí a volnočasové aktivity převážně
pro děti a mladé lidi.
Propojujeme dobrovolnickou práci pro přírodu a památky,
smysluplnou zábavu a vzdělávání s důrazem na bezprostřední
kontakt s přírodou, rozvoj osobnosti a aktivní zapojení
jednotlivce.

ÚVODNÍK
Milí čtenáři, milé čtenářky,
rok 2019 byl ve znamení velkých oslav a radosti z toho, že se Brontosaurus už čtyřicet pět let podílí na lepším světě pro všechny,
pečuje o nejbližší i vzdálenější místa, o drobné i významné památky, ochraňuje živočichy i vzácné rostliny a k tomu předává své
znalosti a zkušenosti mladším nadšeným lidem.
Mohlo by se zdát, že za těch čtyřicet pět let péče o krajinu, památky a vůbec aktivní dobrovolnickou činnost se budeme moci
postupně stahovat ze scény. Opak je pravdou a my zjišťujeme, že naší pomoci je ve světě potřeba stále.
Osobně mě těší, že Brontosaurus vytváří prostor pro propojování lidí, myšlenek, nápadů, projektů, iniciativ, i propojování napříč
organizacemi a sektory. Toto propojení je dobrým základem pro výzvy, kterým čelíme stále více – dopady klimatické změny,
změny v krajině způsobené intenzivním zemědělstvím a úbytkem biodiverzity, sekundárním problémům, které mohou vznikat kvůli
environmentální krizi. Brontosaurus ale také nabízí řešení, která mohou být využitelná s omezenými zdroji, ale účinně napomáhat
ochraně přírody.
Výstava Příběhy nadšení – příběhy míst je živým důkazem toho, jak mnoho inspirace v naší
organizaci je a že se jedná o příklady, kterých se mohou chopit jednotlivci i dobrovolnické
skupiny.
I do dalších let Brontosauru přeji, aby jeho hodnoty přitahovaly další mladé lidi a aby
se díky tomu otevírala nová témata i způsoby péče o přírodní a kulturní památky.

Mgr. Kristina Studená, Ph.D.
Předsedkyně Hnutí Brontosaurus

45 let SMYSLUPLNÉHO DOBROVOLNICTVÍ,
ZÁŽITKŮ A RADOSTI
Svůj příběh začal Brontosaurus v roce 1974 u příležitosti celosvětového Roku životního
prostředí díky zápalu a vytrvalosti konkrétních lidí. Například redaktora časopisu Mladý
svět Josefa Velka, ekologa Václava Petříčka či kreslíře Vladimíra Jiránka. Od počátku se měl
k světu. Motto „Brontosaurus to nepřežil, protože přerostl své možnosti – a co lidé?“ oslovilo
tisíce lidí. Z jejich energie přerostla původně jednoletá akce v celostátní hnutí. K víkendovým
akcím přibyly tábory a k ochraně přírody péče o památky. Lidé našli možnost vyplnit svůj
volný čas a vidět za sebou smysluplnou činnost.Hnutí nabíralo odborné zkušenosti, vstupovalo
do debat o environmentálních tématech jako nová lanovka na Sněžku či budování vodních děl.
Rozvíjelo ekologickou výchovu.
Po sametové revoluci stál Brontosaurus u vzniku mnoha zelených sdružení. Sám musel
zvládnout proměnu z neformálního hnutí v neziskovou organizaci. Povedlo se. Hnutí
Brontosaurus i po 45 letech pokračuje v jedinečné činnosti.
V roce 2019 přijelo na 350 členů, dobrovolníků a příznivců na zámek Veltrusy, aby spolu
s veřejností oslavili 45 let hnutí. Víkendový Dort pro Brontosaura byl jedinečným
setkáním několika generací. Byla to příležitost ocenit dobrovolníky, diskutovat,
bavit se a udělat kus práce pro zámek. Hnutí Brontosaurus je otevřená, pestrá
a moderní organizace navazující na tradici, která u nás nemá obdoby.

O NAŠÍ ČINNOSTI
Hnutí Brontosaurus se věnuje převážně neformálnímu vzdělávání a výchově dětí a mládeže.
Nabízí však také aktivity pro dospělé a rodiče s dětmi. Činnost je určena členům i nečlenům.
Aktivity Hnutí Brontosaurus mají tradici pětačtyřiceti let pomoci přírodě a památkám. Jsou
otevřené všem zájemcům, pravidelné, celoroční a zakládají se na principech zážitkové výchovy
a dobrovolnictví.

PROGRAM AKCE PŘÍRODA
− 44 víkendových
dobrovolnických akcí pro
přírodu
− vysadili jsme obecní sad v Hruškách
− udržujeme přes 800 ptačích budek
− vysadili jsme alej na památku organizátora Petra

Dobrovolníky jsou jak vedoucí a organizátoři pracující s dětmi a mládeží, tak účastníci
našich akcí, kteří sází stromy, opravují studánky, kosí louky, starají se o ohrožená zvířata,
pečují o kulturní dědictví i historicky významné lokality a mnoho dalšího. Dlouhodobě takto
pomáháme na 150 místech po celé České republice.

PROGRAM AKCE PAMÁTKY

O Hnutí Brontosaurus a naší práci je slyšet mezi mladými i širokou veřejností. Pro příznivce
i členy vydáváme elektronický newsletter a v roce 2019 jsme překonali hranici 5 000 fanoušků
na Facebooku. U příležitosti výročí 45 let Hnutí Brontosaurus jsme realizovali výstavu
Příběhy nadšení – příběhy míst, která představuje osudy lokalit, na kterých dobrovolníci
a dobrovolnice Hnutí Brontosaurus dlouhodobě působí. Navazujeme tím na výstavu Příběhy
nadšení – příběhy dobrovolníků, kterou jsme realizovali u příležitosti čtyřicátého výročí naší
organizace. Putovní výstava představuje 12 nejsilnějších příběhů.

PROGRAM PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM

− 21 dobrovolnických víkendovek pro památky
− zahájili jsme novou spolupráci v klášteře Porta
Coeli a obnovili spolupráci se Sázavským
klášterem

− 43 táborů a letních akcí
− dobrovolnické i zážitkové akce, tábory pro děti
a rodiče s dětmi
− odpracováno 11 490 člověkohodin na pomoc
přírodě a památkám
PROGRAM BRONTOSAUŘÍ DĚTSKÉ ODDÍLY
− 25. ročník výtvarné, literární a fotografické
soutěže Máme rádi přírodu
− 120 dětí se zúčastnilo
Jarního setkání
− 15 dětských
kolektivů se
zapojilo do
soutěže Duhové
střípky

Byl odvysílaný dokument ČT o klubu Hnutí Brontosaurus Spadlí z Hrušky a o projektu Živá
krajina. V hlavním zpravodajství ČT proběhl rozhovor s předsedkyní hnutí Kristinou Studenou
ke značení na Ukrajině, bývalý předseda Michal Švarný se zúčastnil rozhovoru na téma
environmentálního žalu v Českém rozhlasu. Brontosauří v Himalájích vydali spot Věda do
Tibetu a v Hospodářských novinách vyšel text o výročí hnutí. Brontosauří Ekostan v minulém
roce zavítal na 16 festivalů a akcí.
Povedlo se nám oslovit 31 dárců z řad veřejnosti, aby s námi nadělili Dárek přírodě – budku,
strom, vyčištění studánky a hmyzí či ježčí domek. Vznikly nové webové stránky Hnutí
Brontosaurus a marketingový plán. Grafický a komunikační manuál se díky novým šablonám
a vzorům rozšířil i k základním článkům a organizátorům. Provedli jsme revizi strategického
a fundraisingového plánu. Celkem 64 919 účastníků navštívilo v roce 2019 naše akce
a programy. Konalo se 2362 akcí a dalších aktivit.

MEZINÁRODNÍ AKTIVITY
− 7 letních táborů
v zahraničí
− 5 EVS a ESC dobrovolníků
PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
− 34 nově kvalifikovaných organizátorů
− 50 účastníků organizátorského setkání Refresh
PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
− systematicky jsme spolupracovali se středními
školami na výchově k dobrovolnictví a ochraně
životního prostředí
− 16 osvětových programů o dobrovolnictví
a biodiverzitě
− 7 terénních programů v přímé dobrovolnické
činnosti

O NÁS
Hnutí Brontosaurus je spolkem dětí a mládeže a veřejně prospěšnou neziskovou organizací.
Jsme členy České rady dětí a mládeže, Zeleného kruhu, Jihomoravské rady dětí a mládeže,
Youth and Environment Europe, Koalice proti palmovému oleji a Koalice za snadné dárcovství.
Hnutí Brontosaurus demokraticky řídí Výkonný výbor volený na Valné hromadě a Rada Hnutí
Brontosaurus. Činnost koordinuje profesionální ústředí v Brně. Na kvalitu činnosti dohlíží
odborné sekce: Etická komise a Kontrolní a revizní komise.
Máme certifikaci na odbornou přípravu hlavních vedoucích dětských táborů a akreditaci pro
přijímání a vysílání dobrovolníků Evropské dobrovolné služby a pro dobrovolnickou službu
v České republice.
Hnutí Brontosaurus mělo v roce 2019: 34 základních článků, 8 klubů, 3 regionální centra
a 1 dobrovolnické centrum. K cílům Hnutí Brontosaurus se v roce 2019 hlásilo 1 307 členů, 68
procent jich bylo ve věku do 26 let.
Nejsme lhostejní k dění kolem nás. Stali jsme se partnery petice „Vraťte život do krajiny”
usilující o podporu zemědělství šetrného k přírodě. Šířili jsme další petice a kampaně
(např. celoevropská petice proti dovozu palmového oleje do evropské bionafty,
kampaň Hnutí Duha Zachraňme lesy). Zejména jsme vlastním veřejným
stanoviskem podpořili hnutí Fridays for Future a připojili jsme se
k Týdnu pro klima.
Hnutí Brontosaurus je držitelem titulu „Organizace uznaná
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pro práci s dětmi a mládeží“.

BRONTOSAURUS V ROCE 2019
2 362 akcí
na pomoc přírodě
a památkám pro děti
a mládež se v minulém
roce uskutečnilo

Přes 350
dobrovolníků
přijelo slavit i pomáhat
na zámek Veltrusy
na 45. výročí
organizace

50 organizátorů

1307 členů se
přihlásilo k cílům naší
organizace

Realizovali jsme
25. ročník výtvarné,
literární a fotografické
soutěže Máme rádi
přírodu

112 165
dobrovolnických hodin
jsme odpracovali pro
přírodu, památky, děti
a mládež

se setkalo
a inspirovalo na
víkendovém setkání
Refresh

72 817 Kč
lidé věnovali na
realizaci výstavy
Příběhy nadšení –
příběhy míst

HOSPODAŘENÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS
Náklady
Spotřeba materiálu
Cestovné
Spotřeba služeb
Mzdové náklady
Odpisy
Náklady celkem

Hospodářský výsledek

[Kč]
734,779
423,537
2,566,277
1,813,703
97,000
5,635,296

Výnosy
Tržby z prodeje zboží a služeb
Dary
Členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

71,608

Dotační a nadační příspěvky Hnutí Brontosaurus v roce 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Státní fond životního prostředí
Ministerstvo životního prostředí - jako přidružený subjekt k SFŽP
Ministerstvo vnitra
Magistrát města Brna
Ministerstvo zahraničních věcí
Magistrát Hlavního města Prahy
Jihomoravský kraj
Nadace Veronica
Český svaz ochránců přírody
Úřad městské části Brno Sever
Nadace Partnerství
Erasmus+
Evropský Sbor solidarity

[Kč]
1 363 466
645 176
0
128 000
122 000
194 500
100 000
116 800
0
25 000
9 000
12 965
[EUR]
19 463
54 179

[Kč]
521,522
331,991
236,500
4,616,891
5,706,904

PODĚKOVÁNÍ
Donátorům a sponzorům Hnutí Brontosaurus
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program Erasmus+, Hlavní město
Praha, Jihomoravský kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR,
Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Statutární město Brno, Státní fond životního prostředí
ČR, Český svaz ochránců přírody, Evropský sbor solidarity, Nadace Veronica, Nadace
Partnerství, Úřad městské části Brno Sever
Příznivcům a dobrovolníkům
Děkujeme všem našim významným příznivcům mezi něž patří Ctibor
Brančík, Martin Perlík, Viktor Plaček, Pavel Koudelka, Michal Švarný,
Jan Kubata, Jan Šoustek, Michal Keda, Tibor Vansa a dalších 307
dárců a dárkyň.
Velký dík patří také všem dobrovolníkům a dobrovolnicím –
všem, kteří organizují, vedou oddíly, články, kluby, centra
i celou organizaci. Děkujeme také všem spolupracujícím
subjektům.
Podporují nás stovky příznivců, protože vědí,
že to má smysl.

DĚKUJEME

Děkujeme všem
našim partnerům
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Líbí se vám,
co děláme?

Zapojte se na

Brontosaurus.cz

Dejte s námi
dárek sobě i přírodě:

Sledujte nás
hnutibrontosaurus

Darkyprirode.cz

