Otevři si… VÝROČNÍ ZPRÁVU
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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 česká 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
Vážení přátelé,
mám velkou radost, že i v roce 2016 Hnutí Brontosaurus uspořádalo celou řadu nápaditých dobrovolnických a zážitkových akcí
pro děti i mládež a nabídlo jim tak příležitost k vlastnímu rozvoji, zažití nezapomenutelných okamžiků i navázání nových přátelství.
Každý rok naši organizátoři přicházejí s originálními nápady na akce, ale těší mne, že se také daří z úspěšných akcí budovat nové
tradice, a tak jsme se v roce 2016 mohli radovat například z 10. ročníku Beskydského řemeslného senobraní i Folklórního kosení
v Jeseníkách.
V roce 2016 nám další směr rozvoje organizace začal ukazovat nový strategický plán a také již jsou vidět první výsledky práce
na jednotlivých cílech. Například jsme vytvořili nový web otevrisi.brontosaurus.cz s výběrem doporučovaných akcí pro ty, kteří
s Brontosaurem chtějí vyrazit poprvé. Dalším příkladem může být i spuštění osvětové a fundraisingové kampaně Dárky přírodě,
která má za cíl široké veřejnosti vysvětlit smysl některých z našich aktivit na pomoc přírodě a nabídnout snadnou cestu, jak naši
činnost podpořit.
Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům za čas i úsilí, které věnují výchově mladých lidí k zodpovědnému přístupu k životu
i ke svému okolí, a také všem účastníkům, kteří svou dobrovolnou prací pomáhají ochraňovat přírodu a kulturní dědictví nejen u nás,
ale i v různých koutech světa.
Mgr. Michal Švarný „Švára“
předseda Hnutí Brontosaurus

O NAŠÍ ČINNOSTI
Hnutí Brontosaurus se věnuje neformálnímu vzdělávání a výchově dětí a mládeže, nabízí však
také aktivity pro dospělé a rodiče s dětmi. Činnost je určená jak členům tak nečlenům.
Aktivity Hnutí Brontosaurus mají více než čtyřicetiletou tradici. Jsou otevřené všem
zájemcům, jsou pravidelné, celoroční a zakládají se na principech zážitkové výchovy
a dobrovolnictví.
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 o historicky významné lokality a mnoho dalšího. Dlouhodobě takto
pomáháme na 150 místech po celé České republice.
O naší práci je slyšet. Pro příznivce i členy vydáváme elektronický magazín, přibývá nám
fanoušků na Facebooku, Český televize vysílala reportáž o brontosaurech vyvěšujících ptačí
budky v Brně i dokument Dobré úmysly o dobrovolnické pomoci škole v indickém Ladaku.
Brontosauří Ekostan objel 21 festivalů a navštívilo jej téměř 11 000 lidí.

Program Akce příroda:
•
•
•
•

44 víkendovek s dobrovolnickou péčí o přírodu
vydali jsme brožury o ptačích budkách
proběhly dva kurzy péče o stromy
udržujeme už přes 400 ptačích budek

Program Akce památky
• 31 dobrovolnických víkendovek na památkách
• historických vycházek v Brně se zúčastnilo přes
1000 návštěvníků
• zahájili jsme novou spolupráci se zámkem Plumlov

Program Prázdniny s Brontosaurem
• 53 táborů a letních akcí
• dobrovolnické i prožitkové akce, tábory pro děti
a rodiče s dětmi
• potáborové setkání se s pomocí přírodě v Krkonoších

Program Brontosauří dětské oddíly
• 12 oddílů s pravidelnou činností
• rekordní účast 131 lidí na Setkání Brďo
• témeř 1000 výtvarných prací v soutěži Máme rádi přírodu

Mezinárodní aktivity
• získání akreditace pro Evropskou dobrovolnou službu
• nově jsme se vydali pomoci krajanům
do chorvatského Papuku

Vzdělávání
• 54 nově kvalifikovaných organizátorů a vedoucích
• 180 účastníků rozšiřujích kurzů a obdorných seminářů

80 510 lidí se za rok zůčastnilo našich akcí a programů. Zážitkových, dobrovolnických,
vzdělávacích či veřejných akcí bylo celkem 2 555.
115 108 hodin odpracovali naši dobrovolníci pro děti, mládež, přírodu a památky. Hodnota této
dobrovolnické práce přesahuje 15 mil. Kč.
Programy pro střední školy
Systematicky jsme spolupracovali se středními školami na výchově k dobrovolnictví a ochraně
životního prostředí.
Realizovati jsme 44 programů s účastí 942 studentů. Z toho 21 programů bylo terénních
s zapojujících studenty do přímé dobrovolnické činnosti.

O NÁS
Hnutí Brontosaurus je spolkem dětí a mládeže a veřejně prospěšnou neziskovou organizací.
Hnutí Brontosaurus demokraticky řídí Výkonný výbor volený na Valné hromadě a Rada Hnutí
Brontosaurus. Činnost koordinuje profesionální ústředí v Brně. Na kvalitu dohlíží odborné
Sekce, Etická komise a Kontrolní a revizní komise.

Nejsme lhostejní k dění kolem nás: podpořili jsme
kampaň za kvalitní zákony pro národní parky
„Zachraňme Národní parky“ a s tímto jsme oslovili
také poslance Parlamentu ČR.

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.

Povedlo se nám oslovit 29 dárců z veřejnosti, aby
s námi nadělili Dárek přírodě – budku, strom, hmyzí či
ježčí domek, další desítky budek budeme vyvěšovat
díky lidem, kteří si koupili benefiční lesní kalendář
společnosti PEFC.

Máme akreditace na odbornou přípravu hlavních vedoucích dětských táborů, pro přijímání
a vysílání dobrovolníků Evropské dobrovolné služby a pro dobrovolnickou službu v České republice.

Téměř 40 zkušených organizátorů si sdílelo zkušenosti
a informovalo se o o novinkách v naší branži na
Organizárské koneferenci na Kaprálově mlýně.

Hnutí Brontosaurus tvoří 35 základních článků, 8 klubů, 3 regionální centra a 1 dobrovolnické
centrum.

Máme nový vizulání styl, řídíme se nově zpracovamým
marketingovým plánem.

K cílům Hnutí Brontosaurus se v roce 2016 hlásilo 1 087 členů, přes 70 procent jich bylo ve věku
do 26 let.

Hnutí Brontosaurus slavnostně převzalo titul
„Organizace uznaná Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy pro práci s dětmi a mládeží“.

HOSPODAŘENÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS
Náklady
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Odpisy dlouhodobého majetku
Náklady celkem

Kč
481 350
136 203
354 196
1 204 482
1 534 848
390 058
96 552
4 197 689

Výnosy
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Přijaté dary
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
Výnosy celkem

Kč
615 144
37 033
242 017
141 226
3 115 000
4 150 420

Hospodářský výsledek 2016
Objem přerozdělených prostředků

-47 269
1 986 000

PODĚKOVÁNÍ
Donátorům a sponzorům Hnutí Brontosaurus
ČSOB, a.s. – Modrá akademie, 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.
Příznivcům a dobrovolníkům
Děkujeme našim významným příznivcům mezi něž patří Pavel Koudelka, Vít Průša, Tibor Vansa,
Jaroslav Mrázek, Stanislav Dufek, Michal Martinásek, Kateřina Pechlátová, Jana Roškotová,
Josef Hladký, Petr Slinták ml., Martin Šerák, Jiří Zouhar a dalším 126 pravidelným dárcům.
Velký dík patří také všem dobrovolníkům – organizátorům, vedoucím oddílů, vedení článků,
klubů, center i celé organizace. Děkujeme i všem spolupracujícím subjektům.
Pravidelně nás podporuje 138 příznivců, protože vědí, že to má smysl
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Líbí se vám,
co děláme?

Pojďte s námi
rozdávat
Dárky přírodě:
darkyprirode.cz

