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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 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,
když hodnotím úspěšnou činnost předchozího roku, myslím zejména na dobrovolníky. Na ty, kteří obětavě pořádají ty stovky akcí,
na ty, kteří přebírají odpovědnost za děti a snaží se jim připravit co nejpoutavější program, na ty, kteří po večerech promýšlí, jak na
víkendovkách a táborech nejlépe skloubit užitečnou práci pro přírodu a památky a zážitkový program směřující k osobnostnímu
rozvoji účastníků akcí. A také na ty, co pomáhají zákulisí. Vím, že k tomu všemu, co dělají, navíc na akcích rozdávají radost a dobrou
náladu. Patří jim za to velké poděkování!
V roce 2017 byla činnost Hnutí Brontosaurus dobře stabilizovaná. Připravili jsme však i mnoho nových akcí. Prostřednictvím
školních i terénních programů jsme se snažili představit středoškolákům zážitkově dobrovolnické akce a motivovat je do aktivní
péče o svět kolem sebe. Na vybrané víkendovky jsme přizvali cizince žijící v České republice a tyto mezinárodní akce se velmi
povedly. Úspěšně jsme vyzkoušeli novou formu podpory organizace tzv. dárcovské výzvy. Potěšilo nás také to, že kontrola
Nejvyššího kontrolního úřadu, která v Hnutí Brontosaurus proběhla, nenašla žádná naše pochybení.
Děkujeme všem, kteří podporují činnost Hnutí Brontosaurus – donorům, sponzorům, partnerům,
příznivcům, …
Naše práce má smysl - pro přírodu, pro památky i pro lidi.
Mgr. Dalimil „Cody“ Toman
programový ředitel Hnutí Brontosaurus

O NAŠÍ ČINNOSTI
Aktivity Hnutí Brontosaurus mají více než čtyřicetiletou tradici. Jsou otevřené všem
zájemcům, jsou pravidelné, celoroční a zakládají se na principech zážitkové výchovy
a dobrovolnictví.
Hnutí Brontosaurus se věnuje převážně neformálnímu vzdělávání a výchově dětí a mládeže,
nabízí však také aktivity pro dospělé a rodiče s dětmi. Činnost je určená jak členům, tak
nečlenům.
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.
O naší práci je slyšet. Pro příznivce i členy vydáváme elektronický magazín, máme přes
4 000 fanoušků na Facebooku, dokument Dějiny neposlušnosti ČT zachytil historický přínos
a aktivity Hnutí Brontosaurus v environmentální oblasti, v Českém rozhlase proběhl rozhovor
o našem projektu na Zakarpatské Ukrajině, zpravodajství ČT vysílalo reportáž o Brontosaurech
v Himalájích. Brontosauří Ekostan objel 17 festivalů a akcí a vidělo jej téměř 18 000 lidí.

PROGRAM AKCE PŘÍRODA
−− 49 víkendovek a jednodenních akcí s dobrovolnickou
péčí o přírodu
−− vytvořili jsme web s praktickými návody peceoprirodu.cz
−− proběhly čtyři praktické vzdělávací akce péče
o přírodu
−− vydali jsme publikace k péči o stromy, ptačí budky,
studánky a drobné živočichy
PROGRAM AKCE PAMÁTKY
−− 26 dobrovolnických víkendovek na památkách
a historicky cenných místech
−− konala se výroční padesátá vycházka po památkách
města Brna
−− Rostislav Konůpka získal cenu Křesadlo za
dobrovolnickou činnost kolem hradu Lukov
PROGRAM PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM
−− 57 táborů a letních akcí
−− dobrovolnické i prožitkové akce, tábory pro děti
a rodiče s dětmi
−− Potáborové setkání s pomocí přírodě na záchranné
stanici v Bartošovicích
PROGRAM BRONTOSAUŘÍ DĚTSKÉ ODDÍLY
−− 13 oddílů s pravidelnou činností
−− Setkání Brďo se 115 účastníky
−− první ročník nového instruktorského kurzu Brďo
−− téměř 700 výtvarných prací v soutěži Máme rádi
přírodu

Na 64 000 lidí se za rok 2017 zúčastnilo našich akcí a programů. Zážitkových, dobrovolnických,
vzdělávacích či veřejných akcí bylo celkem 2 077.
7 ÚSPĚCHŮ ZA ROK 2017
1.
Po celé ČR máme vyvěšeno přes 600 budek, o které se staráme. Pomáháme ptactvu
zahnízdit.
2.
Hrad Lukov byl v celostátní soutěži vyhlášen Památkou roku 2016. To i díky 34 letům
práce našich dobrovolníků.
3.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy podepsal s Hnutím Brontosaurus a dalšími
uznanými organizacemi strategickou smlouvu o dlouhodobé spolupráci.
4.
Oslavili jsme 5 let dobrovolnických akcí u krajanů v Srbsku. Přispíváme k udržení
kulturního dědictví a života krajanské komunity.
5.
Pavel „Mucha“ Novotný v rámci Dárcovské výzvy pro Brontosaury došlapal na staré
libertě 7 400 km na Nord Kapp a zpět. Díky!
6.
113 129 hodin věnovali naši dobrovolníci práci pro přírodu a památky a volnočasové
činnosti s dětmi a mládeží. Hodnota této dobrovolnické práce přesahuje 15 mil. Kč.

PROGRAM INTERNATIONAL
−− akce v deseti zemích světa
−− hostili jsme dobrovolníky Evropské dobrovolné služby
−− zahájili jsme projekt Kuba - předávání zkušeností pro
kubánské organizace
PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
−− máme 140 organizátorů s platnou kvalifikací pro akce
Hnutí Brontosaurus
−− pro zkušenější organizátory jsme pořádali
organizátorskou konferenci
−− 180 účastníků rozšiřujících kurzů a odborných
seminářů
PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
−− systematicky jsme spolupracovali se středními školami
na výchově k dobrovolnictví a ochraně životního
prostředí.
−− realizovati jsme 32 osvětových programů
o dobrovolnictví na středních školách a 22 terénních
programů zapojující 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 činnosti dohlíží
odborné Sekce, Etická komise a Kontrolní a revizní komise.
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.
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 2017 34 základních článků, 6 klubů, 3 regionální centra
a 1 dobrovolnické centrum.
K cílům Hnutí Brontosaurus se v roce 2017 hlásilo 1 146 členů, přes 70 procent jich bylo ve věku
do 26 let.

Nejsme lhostejní k dění kolem nás: podpořili jsme
kampaň “Vraťte lidem práva” reagující na vyřazení
spolků z účasti na územních a stavebních řízeních.
Zaujali jsme stanovisko ke schvalované změně zákona
o ochraně přírody a krajiny týkající se národních parků
a otevřeným dopisem se s ním obrátili na poslance
Parlamentu ČR.
Povedlo se nám oslovit 23 dárců z řad veřejnosti, aby
s námi nadělili Dárek přírodě - budku, strom, hmyzí či
ježčí domek.
40 organizátorů Hnutí Brontosaurus sdílelo zkušenosti
a informovalo se o novinkách v tématech týkajících se
naší práce na Organizátorské konferenci na Kaprálově
mlýně.
Máme nový grafický manuál, řídíme se zpracovaným
marketingovým plánem.
Hnutí Brontosaurus je držitelem titulu „Organizace
uznaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
pro práci s dětmi a mládeží“.

HOSPODAŘENÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS
Náklady
Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Náklady celkem

Kč
595 331
234 165
1 494 767
1 868 984
4 193 247

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

Kč
605 328
185 176
131 550
3 333 940
4 255 994

Hospodářský výsledek 2017

62 747

PODĚKOVÁNÍ
Donátorům a sponzorům Hnutí Brontosaurus
Nadace Veronica, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Program Erasmus+, Hlavní
město Praha, Jihomoravský kraj, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR,
Statutární město Brno, Státní fond životního prostředí.
Příznivcům a dobrovolníkům
Děkujeme našim významným příznivcům mezi něž patří Ctibor Brančík, Tibor Vansa, Jan
Daniel Doležal, Josef Hladký, Kateřina Pechlátová, Michal Martinásek, Michal Polanský, Daniela
Vymětalová a Petr Slinták a dalších 241 dárcům.
Velký dík patří také všem dobrovolníkům – organizátorům, vedoucím oddílů, vedení článků,
klubů, center i celé organizace. Děkujeme i všem spolupracujícím subjektům.
Podporují nás stovky příznivců, protože vědí, že to má smysl.
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Líbí se vám,
co děláme?
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Dárky přírodě:
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