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Kontakty
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel.: 544 215 585,
mob.: 777 280 496
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz
IČ: 00408328
číslo účtu: 2100070590/2100

Regionální centrum Praha
Senovážná 8, Praha 1, 110 00
e-mail: praha@brontosaurus.cz
web: praha.brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Jeseníky
tel.: 584 401 722
e-mail: jeseniky@brontosaurus.cz
web: www.jeseniky-brontosaurus.cz

Regionální centrum HB Podluží
tel.: 605 763 112
e-mail: podluzi@brontosaurus.cz
web: podluzi.brontosaurus.cz

Poděkování
Donátorům a sponzorům
Česká národní agentura Mládež, Hlavní město Praha, Nadace Charty 77, Nadace Veronica, Nadace Vodafone, Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Purkyňova nadace, Statutární město Brno.
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O Hnutí Brontosaurus
  Naše činnost je celoroční, pravidelná 
a otevřená všem zájemcům. Od roku 
2012 se řídíme novým strategickým 
plánem.

  Nejsme sami: Hnutí Brontosausus bylo 
členem Jihomoravské rady dětí a mládeže, 
České rady dětí a mládež, Zeleného kruhu 
a Youth and Environment Europe.

  Je o nás vědět: vydali jsme 16 tiskových 
zpráv, Česká televize vysílala dokumenty 
o našich dobrovolnických projektech, vychází informačník pro účastníky akcí a magazín pro 
příznivce.

  Publikujeme a propagujeme dobrovolnictví: vydali jsme např. sborníky Hry v lese a The 
Environmetalist’s Guide to the MEDIA Galaxy. Podíleli jsme se na vytvoření analýz prokazujích 
efektivitu dobrovolnictví v životním prostředí.

  Máme demokratické řízení: organizaci vede rada složená z výkonného výboru voleného 
valnou hromadou a zástupců základních článků. Zázemí poskytuje ústředí Hnutí Brontosaurus.

Hnutí Brontosaurus 2013, sestavil Dalimil Toman, foto archiv HB a S. Šimková

Brontosaurus za rok 2012:

Naše vize:

Chceme svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí 
přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují.

www.brontosaurus.cz

* nezahrnuje výukové programy

Rozložení nákladů
v roce 2012

Spolupracujícím subjektům
Arnika, Archeoskanzen v Modré, Bacrie, o. s., europoslankyně Zuzana Brzobohatá, CEV Dúbrava Hodonín, Česká rada dětí 
a mládeže, Ekocentrum Paleta Oucmanice, Ekologický Institut Veronica, Ethno rádio, festival Beltine, festival Keltská noc, 
festival OAMF Trutnov, festival Prázdniny v Telči, festival Třebovický koláč, Hnutí Duha, Hnutí Duha Jeseníky, Jihomoravská rada 
dětí a mládeže, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Městský úřad Telč, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor pro mládež, Nadace Partnerství, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 
Petarda Production, a. s., Rezekvítek, Slovanské hradiště v Mikulčicích, Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, SVČ 
Bystrouška Brno, státní zámek Telč, Youth and Environment Europe, Zelený kruh.

Více než 70 příznivcům Brontosaura, zejména zlatým dárcům - Pavlu Koudelkovi, Viktoru Plačkovi, Jaroslavu 
Dytrychovi, Richardu Královi, Olze Plačkové. Podpory všech příznivců si nesmírně vážíme!

Dobrovolníkům: výkonnému výboru, vedoucím základních článků, organizátorům, členům i účastníkům akcí!

A všem organizacím i jednotlivcům, kteří také dělají užitečnou činnost pro společnost či přírodu.

Program Brontosauří 
dětské oddíly

Program Akce příroda

Program Ekostan

Program Prázdniny 
s Brontosaurem

Program Akce památky

Táborová základna Smrčník

Servis a zázemí pro nižší 
org. jednotky

Vzdělávání

Dobrovolnické centrum

Mezinárodní aktivity

Činnost základních článků, 
oddílů, klubů

členem Jihomoravské rady dětí a mládeže, 

Hnutí Brontosaurus 2013, sestavil Dalimil Toman, foto archiv HB a S. Šimková

48 731 hodin
dobrovolnictví pro 
přírodu a památky

pomoc

na 80 lokalitách
v ČR i v zahraničí

1 095 členů
(786 do 26 let, 327 nad 

26 let)

70 090 hodin 
přípravy a vedení akcí 

pro děti a mládež

40
základních článků, klubů

a regionálních center

2 392
nejrůznějších

akcí*

89 367
účastníků a účastnic
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Na úvod
Hnutí Brontosaurus se může pyšnit pestrou nabídkou aktivit, které jsou 
dostupné po celé České republice. Brontosauří aktivity jsou speci� cké 
v tom, že dětem a mladým lidem umožňují zažít nevšední zážitky, 
poznat nové přátele, navštívit zajímavá místa a podílet se na užitečné 
činnosti pro přírodu, památky a druhé lidi.
Rok 2012 nám v Hnutí Brontosaurus přinesl nespočet příležitostí. Vedle 
péče o tradiční lokality jsme navštívili i místa nová. Pořádali jsme letní dobrovolnické tábory na 
Ukrajině a v Rumunsku. Tábor „Karpatskou stezkou“ získal ocenění v soutěži „Brána k druhým“ 
za realizaci akce zaměřené na pomoc rozvoji šetrného turismu. Během roku 2012 jsme díky 
tisícům hodin dobrovolné práce našich organizátorů dokázali připravit stovky dobrovolnických 
i zážitkových akcí.
V rámci projektu Klíče pro život Národního institutu dětí a mládeže jsme se podíleli na rozvoji 
a uznávání neformálního vzdělávání v České republice.
Rok 2012 byl též charakteristický upřesněním cílů organizace pro další období. Společně jsme 
připravili a začali realizovat 
nový strategický plán pro 
období 2012 až 2016.
Přeji, aby Brontosaurus nadále 
uměl využívat příležitostí tak, 
jako tomu bylo v roce 2012.

Adéla Kulštrunková
předsedkyně

Úspěchy roku 2012
  Množství dobrovolnické práce 
odvedené loni na našich akcích 
stouplo o 20 %. O to víc jsme 
pomohli na desítkách lokalit – 
v chráněných územích, na stanicích 
pro handicapované živočichy, na 
ekocentrech, biofarmách, zámcích, ve 
skanzenech atd. Obnovovali jsme pra-
meny, kosili louky, budovali naučné 
stezky i přírodní zahrady, opravovali 
hrady…

  Rozvoj zaznamenaly zahraniční 
a mezinárodní aktivity Hnutí Bron-
tosaurus. Dobrovolníky pomáhající 
škole v ladackém Mulbekhu ocenil 
na audienci 14. Dalajláma. Tábor na 
Podkarpatské Rusi získal za podporu 
rozvoje tohoto regionu ocenění MŠMT v soutěži Brána k druhým. Navázali jsme spolupráci 
s krajany v Srbsku, pořádali jsme několik mezinárodních vzdělávacích kurzů.

  Organizátorskými kurzy prošlo 60 účastníků, stávajícím organizátorům jsme nabídli řadu 
odborných seminářů. Realizovali jsme zakázky k tvorbě, ověřování a inovaci programů ne-
formálního vzdělávání.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám opět udělilo titul Organizace uznaná pro 
práci s dětmi a mládeží. Ministerstvo vnitra akreditovalo naše dobrovolnické programy. 
Věříme, že to odráží ohodnocení jak naší práce s organizovanými dětmi a mládeží, tak aktivit 
pro nečleny a úsilí o zapojování nových účastníků.

Programy Hnutí Brontosaurus v roce 2012
Programy Hnutí Brontosaurus zastřešovaly stěžejní okruhy naší práce.

Akce příroda – ochrana přírodního dědictví
  Dobrovolníci loni vyrazili celkem na 33 akcí, které jedinečně kombinují zážitkový program, 
neformální vzdělávání a pomoc v ochraně přírody.

  Vysazovali jsme stromy, vyvěšovali budky pro ptactvo, likvidovali invazní druhy, budovali 
zahradu u ekocentra, obnovovali staré sady.

  Slavnostně byla otevřena audiostezka o významných stromech Brna s 11 zastaveními. Zahájili 
jsme přípravu stezky Stromy dětem.

Akce památky – péče o kulturní dědictví
  Uskutečnilo se 32 víkendových akcí na 14 lokalitách. Hrálo se divadlo i hry, tančilo se. 
Pomáhali jsme s údržbou hradů, zámků, kaplí, skanzenů, mlýnů a dalších památek.

  Nově proběhl cyklus Brněnská putování, který během 7 setkání seznamoval s kulturně histo-
rickým vývojem a památkami Brna.

Brontosauří dětské oddíly – volný čas a ekologická výchova
  Celoroční činnost dvanácti oddílů stála tradičně na oddílových schůzkách, výpravách, 
táborech a soutěžích.

  Do celoroční ekovýchovné soutěže Duhové střípky na téma Civilizace se zapojilo 15 oddílů, 
na Setkání Brďo do Mikulčic 
přijelo 200 dětí a vedoucích.

  Do výtvarné a literární 
soutěže Máme rádi přírodu 
s tématem Ústřižky minulosti, 
záblesky budoucnosti přišlo 
1 500 prací.

Ekostan – ekoporadna 
na cestách

  Na 18 místech se prezen-
toval brontosauří ekostan 
s nabídkou dobrovolnických 
akcí a ekologických publikací, 
výstavami, soutěžemi a ak-
tivitami pro děti. Na festiva-
lech a kulturních akcích nás 
navštívilo přes 13 000 lidí.

Prázdniny s Brontosaurem– letní dobrovolnictví a zážitky
  O prázdninách jsme uspořádali celkem 64 akcí, na které přijelo 1532 účastníků. Kampaní 
Obrať své prázdniny vzhůru nohama – dobrovolníci 
nejsou padlí na hlavu jsme nalákali o 20 procent více 
účastníků oproti loňsku!

  Z táborů bylo 39 dobrovolnických, 23 zážitkových 
nebo sportovních a 2 vzdělávací.

  Dobrovolníci věnovali 34 476 hodin přímé pomoci 
přírodě a památkám ve 26 lokalitách.

Vzdělávání, osvěta a příprava organizátorů
  Organizátorům jsme udělili 32 kvali� kací hlavních 
vedoucích táborů a 50 kvali§ kací pracovníků s dětmi 
a mládeží ve volném čase dle akreditací MŠMT.

  Kurzy MyXperience a Media, Communication & 
Nature vzdělávaly účastníky z téměř dvaceti zemí v praktickém využití zážitkové pedagogiky či 
mediálních dovednostech.

  Proběhlo 1 745 výukových programů a 39 pobytových programů pro žáky a studenty. Ty 
realizovala střediska ekologické výchovy Sever, Cassiopeia a Toulcův dvůr a nově také Ekolo-
gické volnočasové centrum Švýcárna a regionální centrum Jeseníky.

Brontosaurus International
  Posedmé jsme vyrazili do indického Ladhaku pomáhat s výukou dětí, výstavbou internátu 
a opravou klášterů. Vyjeli jsme za krajany do rumunského Banátu, značili jsme turistické 
stezky na Podkarpatské Rusi a pomáhali skanzenu v Zuberci na Slovensku.

  Rozvíjel se projekt Společně pro školu v Himalájích – zahájili jsme výstavbu školních tříd, 
připravili jsme rozvojovou adopci dětí, natočili jsme dokumentární § lm. Osobní účastí v Indii 
projekt podpořila Světlana Nálepková, bene§ ční představení věnoval Jaroslav Dušek.

Hnutí Brontosaurus je česká nezisková organizace, která se zaměřuje na 
ochranu životního prostředí a volnočasové aktivity pro děti a mladé. Hnutí 
Brontosaurus propojuje dobrovolnickou práci pro přírodu a památky, 
smysluplnou zábavu a vzdělávání, s důrazem na bezprostřední kontakt 
s přírodou, rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce.

Naše poslání:

  Členové, příznivci a dobrovolníci Hnutí 
Brontosaurus se sešli na několika 
velkých společných akcích – 
potáborovém setkání, brontosauřích 
festivalech a bále, setkání dětských 
oddílů, brontosauří olympiádě 
a výměně zkušeností. Zdvojnásobil 
se počet příznivců, kteří naši činnost 
§ nančně podporují.

Brontosaurus v regionech
  V programu Cesta ke kořenům pokračovali 

jeseničtí brontosauři s opravou pramenů 
a památek či rozvojem městečka nezisko-
vých organizací v bývalém vojenském 
areálu. Zde se také konal se také Festival 
na Muně.

  V Praze proběhlo slavností vyhlášení 
výsledků soutěže Ekofór.

  Na ekologickém volnočasovém centru 
Švýcárna pokročily rekonstrukce, započalo 
se s výstavbou dílen pro umělecká řemesla.
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  Organizátorům jsme udělili 32 kvali� kací hlavních 
vedoucích táborů a 50 kvali§ kací pracovníků s dětmi 
a mládeží ve volném čase dle akreditací MŠMT.

  Kurzy MyXperience a Media, Communication & 
Nature vzdělávaly účastníky z téměř dvaceti zemí v praktickém využití zážitkové pedagogiky či 
mediálních dovednostech.

  Proběhlo 1 745 výukových programů a 39 pobytových programů pro žáky a studenty. Ty 
realizovala střediska ekologické výchovy Sever, Cassiopeia a Toulcův dvůr a nově také Ekolo-
gické volnočasové centrum Švýcárna a regionální centrum Jeseníky.

Brontosaurus International
  Posedmé jsme vyrazili do indického Ladhaku pomáhat s výukou dětí, výstavbou internátu 
a opravou klášterů. Vyjeli jsme za krajany do rumunského Banátu, značili jsme turistické 
stezky na Podkarpatské Rusi a pomáhali skanzenu v Zuberci na Slovensku.

  Rozvíjel se projekt Společně pro školu v Himalájích – zahájili jsme výstavbu školních tříd, 
připravili jsme rozvojovou adopci dětí, natočili jsme dokumentární § lm. Osobní účastí v Indii 
projekt podpořila Světlana Nálepková, bene§ ční představení věnoval Jaroslav Dušek.

Hnutí Brontosaurus je česká nezisková organizace, která se zaměřuje na 
ochranu životního prostředí a volnočasové aktivity pro děti a mladé. Hnutí 
Brontosaurus propojuje dobrovolnickou práci pro přírodu a památky, 
smysluplnou zábavu a vzdělávání, s důrazem na bezprostřední kontakt 
s přírodou, rozvoj osobnosti a aktivní zapojení jednotlivce.

Naše poslání:

  Členové, příznivci a dobrovolníci Hnutí 
Brontosaurus se sešli na několika 
velkých společných akcích – 
potáborovém setkání, brontosauřích 
festivalech a bále, setkání dětských 
oddílů, brontosauří olympiádě 
a výměně zkušeností. Zdvojnásobil 
se počet příznivců, kteří naši činnost 
§ nančně podporují.

Brontosaurus v regionech
  V programu Cesta ke kořenům pokračovali 

jeseničtí brontosauři s opravou pramenů 
a památek či rozvojem městečka nezisko-
vých organizací v bývalém vojenském 
areálu. Zde se také konal se také Festival 
na Muně.

  V Praze proběhlo slavností vyhlášení 
výsledků soutěže Ekofór.

  Na ekologickém volnočasovém centru 
Švýcárna pokročily rekonstrukce, započalo 
se s výstavbou dílen pro umělecká řemesla.



Na úvod
Hnutí Brontosaurus se může pyšnit pestrou nabídkou aktivit, které jsou 
dostupné po celé České republice. Brontosauří aktivity jsou speci� cké 
v tom, že dětem a mladým lidem umožňují zažít nevšední zážitky, 
poznat nové přátele, navštívit zajímavá místa a podílet se na užitečné 
činnosti pro přírodu, památky a druhé lidi.
Rok 2012 nám v Hnutí Brontosaurus přinesl nespočet příležitostí. Vedle 
péče o tradiční lokality jsme navštívili i místa nová. Pořádali jsme letní dobrovolnické tábory na 
Ukrajině a v Rumunsku. Tábor „Karpatskou stezkou“ získal ocenění v soutěži „Brána k druhým“ 
za realizaci akce zaměřené na pomoc rozvoji šetrného turismu. Během roku 2012 jsme díky 
tisícům hodin dobrovolné práce našich organizátorů dokázali připravit stovky dobrovolnických 
i zážitkových akcí.
V rámci projektu Klíče pro život Národního institutu dětí a mládeže jsme se podíleli na rozvoji 
a uznávání neformálního vzdělávání v České republice.
Rok 2012 byl též charakteristický upřesněním cílů organizace pro další období. Společně jsme 
připravili a začali realizovat 
nový strategický plán pro 
období 2012 až 2016.
Přeji, aby Brontosaurus nadále 
uměl využívat příležitostí tak, 
jako tomu bylo v roce 2012.

Adéla Kulštrunková
předsedkyně

Úspěchy roku 2012
  Množství dobrovolnické práce 
odvedené loni na našich akcích 
stouplo o 20 %. O to víc jsme 
pomohli na desítkách lokalit – 
v chráněných územích, na stanicích 
pro handicapované živočichy, na 
ekocentrech, biofarmách, zámcích, ve 
skanzenech atd. Obnovovali jsme pra-
meny, kosili louky, budovali naučné 
stezky i přírodní zahrady, opravovali 
hrady…

  Rozvoj zaznamenaly zahraniční 
a mezinárodní aktivity Hnutí Bron-
tosaurus. Dobrovolníky pomáhající 
škole v ladackém Mulbekhu ocenil 
na audienci 14. Dalajláma. Tábor na 
Podkarpatské Rusi získal za podporu 
rozvoje tohoto regionu ocenění MŠMT v soutěži Brána k druhým. Navázali jsme spolupráci 
s krajany v Srbsku, pořádali jsme několik mezinárodních vzdělávacích kurzů.

  Organizátorskými kurzy prošlo 60 účastníků, stávajícím organizátorům jsme nabídli řadu 
odborných seminářů. Realizovali jsme zakázky k tvorbě, ověřování a inovaci programů ne-
formálního vzdělávání.

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám opět udělilo titul Organizace uznaná pro 
práci s dětmi a mládeží. Ministerstvo vnitra akreditovalo naše dobrovolnické programy. 
Věříme, že to odráží ohodnocení jak naší práce s organizovanými dětmi a mládeží, tak aktivit 
pro nečleny a úsilí o zapojování nových účastníků.

Programy Hnutí Brontosaurus v roce 2012
Programy Hnutí Brontosaurus zastřešovaly stěžejní okruhy naší práce.

Akce příroda – ochrana přírodního dědictví
  Dobrovolníci loni vyrazili celkem na 33 akcí, které jedinečně kombinují zážitkový program, 
neformální vzdělávání a pomoc v ochraně přírody.

  Vysazovali jsme stromy, vyvěšovali budky pro ptactvo, likvidovali invazní druhy, budovali 
zahradu u ekocentra, obnovovali staré sady.

  Slavnostně byla otevřena audiostezka o významných stromech Brna s 11 zastaveními. Zahájili 
jsme přípravu stezky Stromy dětem.

Akce památky – péče o kulturní dědictví
  Uskutečnilo se 32 víkendových akcí na 14 lokalitách. Hrálo se divadlo i hry, tančilo se. 
Pomáhali jsme s údržbou hradů, zámků, kaplí, skanzenů, mlýnů a dalších památek.

  Nově proběhl cyklus Brněnská putování, který během 7 setkání seznamoval s kulturně histo-
rickým vývojem a památkami Brna.

Brontosauří dětské oddíly – volný čas a ekologická výchova
  Celoroční činnost dvanácti oddílů stála tradičně na oddílových schůzkách, výpravách, 
táborech a soutěžích.

  Do celoroční ekovýchovné soutěže Duhové střípky na téma Civilizace se zapojilo 15 oddílů, 
na Setkání Brďo do Mikulčic 
přijelo 200 dětí a vedoucích.

  Do výtvarné a literární 
soutěže Máme rádi přírodu 
s tématem Ústřižky minulosti, 
záblesky budoucnosti přišlo 
1 500 prací.

Ekostan – ekoporadna 
na cestách

  Na 18 místech se prezen-
toval brontosauří ekostan 
s nabídkou dobrovolnických 
akcí a ekologických publikací, 
výstavami, soutěžemi a ak-
tivitami pro děti. Na festiva-
lech a kulturních akcích nás 
navštívilo přes 13 000 lidí.

Prázdniny s Brontosaurem– letní dobrovolnictví a zážitky
  O prázdninách jsme uspořádali celkem 64 akcí, na které přijelo 1532 účastníků. Kampaní 
Obrať své prázdniny vzhůru nohama – dobrovolníci 
nejsou padlí na hlavu jsme nalákali o 20 procent více 
účastníků oproti loňsku!

  Z táborů bylo 39 dobrovolnických, 23 zážitkových 
nebo sportovních a 2 vzdělávací.

  Dobrovolníci věnovali 34 476 hodin přímé pomoci 
přírodě a památkám ve 26 lokalitách.
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Kontakty
Kancelář Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel.: 544 215 585,
mob.: 777 280 496
e-mail: hnuti@brontosaurus.cz
IČ: 00408328
číslo účtu: 2100070590/2100

Regionální centrum Praha
Senovážná 8, Praha 1, 110 00
e-mail: praha@brontosaurus.cz
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školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Purkyňova nadace, Statutární město Brno.
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 členské příspěvky ............................................................ 154
Provozní dotace .......................................................................2010
Celkem   ....................................................................................3273
Dotace pro nižší organizační složky ...........................1710
Hospodářský výsledek ........................................................... 16

O Hnutí Brontosaurus
  Naše činnost je celoroční, pravidelná 
a otevřená všem zájemcům. Od roku 
2012 se řídíme novým strategickým 
plánem.

  Nejsme sami: Hnutí Brontosausus bylo 
členem Jihomoravské rady dětí a mládeže, 
České rady dětí a mládež, Zeleného kruhu 
a Youth and Environment Europe.

  Je o nás vědět: vydali jsme 16 tiskových 
zpráv, Česká televize vysílala dokumenty 
o našich dobrovolnických projektech, vychází informačník pro účastníky akcí a magazín pro 
příznivce.

  Publikujeme a propagujeme dobrovolnictví: vydali jsme např. sborníky Hry v lese a The 
Environmetalist’s Guide to the MEDIA Galaxy. Podíleli jsme se na vytvoření analýz prokazujích 
efektivitu dobrovolnictví v životním prostředí.

  Máme demokratické řízení: organizaci vede rada složená z výkonného výboru voleného 
valnou hromadou a zástupců základních článků. Zázemí poskytuje ústředí Hnutí Brontosaurus.

Hnutí Brontosaurus 2013, sestavil Dalimil Toman, foto archiv HB a S. Šimková

Brontosaurus za rok 2012:

Naše vize:

Chceme svět, kde lidé nejsou lhostejní ke svému okolí, respektují a ctí 
přírodu a kulturní bohatství a společně o ně pečují.

www.brontosaurus.cz

* nezahrnuje výukové programy

Rozložení nákladů
v roce 2012

Spolupracujícím subjektům
Arnika, Archeoskanzen v Modré, Bacrie, o. s., europoslankyně Zuzana Brzobohatá, CEV Dúbrava Hodonín, Česká rada dětí 
a mládeže, Ekocentrum Paleta Oucmanice, Ekologický Institut Veronica, Ethno rádio, festival Beltine, festival Keltská noc, 
festival OAMF Trutnov, festival Prázdniny v Telči, festival Třebovický koláč, Hnutí Duha, Hnutí Duha Jeseníky, Jihomoravská rada 
dětí a mládeže, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Městský úřad Telč, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – odbor pro mládež, Nadace Partnerství, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 
Petarda Production, a. s., Rezekvítek, Slovanské hradiště v Mikulčicích, Společnost pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání, SVČ 
Bystrouška Brno, státní zámek Telč, Youth and Environment Europe, Zelený kruh.

Více než 70 příznivcům Brontosaura, zejména zlatým dárcům - Pavlu Koudelkovi, Viktoru Plačkovi, Jaroslavu 
Dytrychovi, Richardu Královi, Olze Plačkové. Podpory všech příznivců si nesmírně vážíme!

Dobrovolníkům: výkonnému výboru, vedoucím základních článků, organizátorům, členům i účastníkům akcí!

A všem organizacím i jednotlivcům, kteří také dělají užitečnou činnost pro společnost či přírodu.

Program Brontosauří 
dětské oddíly

Program Akce příroda

Program Ekostan

Program Prázdniny 
s Brontosaurem

Program Akce památky

Táborová základna Smrčník

Servis a zázemí pro nižší 
org. jednotky

Vzdělávání

Dobrovolnické centrum

Mezinárodní aktivity

Činnost základních článků, 
oddílů, klubů

členem Jihomoravské rady dětí a mládeže, 
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48 731 hodin
dobrovolnictví pro 
přírodu a památky

pomoc

na 80 lokalitách
v ČR i v zahraničí

1 095 členů
(786 do 26 let, 327 nad 

26 let)

70 090 hodin 
přípravy a vedení akcí 

pro děti a mládež

40
základních článků, klubů

a regionálních center

2 392
nejrůznějších

akcí*

89 367
účastníků a účastnic

2% 2% 2% 3%
3%

5%

7%

8%

10%
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