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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.



Vážení přátelé,
 

otázky ochrany životního prostředí - klimatické změny, sucha či úbytku biodiverzity - pulzují kolem nás. Hnutí Brontosaurus chce na tyto 
problémy aktivně reagovat.

Stejně jako v celé pětačtyřicetileté historii dokáží naši dobrovolníci přiložit ruku k dílu při osvětě i v konkrétních opatřeních v krajině. Zároveň 
si však uvědomujeme, že samotné úsilí dobrovolníků v terénu nestačí. A tak jsme se v roce 2018 intenzivně věnovali rozvoji strategie Hnutí 
Brontosaurus pro spolupráci s dalšími organizacemi, utváření stanovisek k aktuálním problémům či plánům pro komunikaci ve veřejném 
prostoru.

Těší nás, že rozsah akcí a zájem o ně se udržuje na stabilní úrovni. Máme radost, že na nich potkáváme stovky mladých lidí, kteří nerezignovali 
pod tíhou katastrofických scénářů. Kteří dokáží vidět pozitivní budoucnost a něco pro ni udělat. Umí na akcích zabrat při výsadbě stromů, péči 
o chráněné louky, vyvěšování budek pro ptactvo… Věnují se výchově dětí, osvětě, neformálnímu vzdělávání a přípravě zážitkových programů. 
A zároveň se rozvíjí v aktivních občanských postojích a umějí je vyjadřovat.

Pracovali jsme na rozšíření a inovaci marketingových aktivit. Tvořili jsme nový web, systém péče 
o dobrovolníky a jejich oceňování i metodický popis našich stěžejních aktivit pro účastníky 
organizátorských kurzů. Díky výroční konferenci K28 jsme oživili práci s pamětníky. I díky 
mezigenerační výměně zkušeností na organizátorském setkání Refresh jsme nastartovali nové 
akce a projekty.

Děkujeme donorům, sponzorům, partnerům, příznivcům. Zkrátka všem, kteří jakkoliv 
podporují činnost Hnutí Brontosaurus. Naše práce má smysl pro přírodu, památky i lidi.

Mgr. Dalimil „Cody“ Toman
programový ředitel Hnutí Brontosaurus

ÚVODNÍK



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.

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 Brontosaurovi a naší práci je slyšet mezi mladými i širokou veřejností. Pro příznivce 
i členy vydáváme elektronický newsletter, máme téměř 5 000 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 18 festivalů a akcí.

PROGRAM AKCE PŘÍRODA
 − 47 víkendovek a 29 
jednodenních akcí 
s dobrovolnickou péčí 
o přírodu

 − v databázi ptačích budek máme 
přes 700 budek, o které se staráme

 − proběhl víkendový vzdělávací kurz pro 
organizátory na téma péče o přírodní lokality

 − vysázeli jsme přes 500 stromů a keřů

PROGRAM AKCE PAMÁTKY
 − na 28 víkendovkách jsme odpracovali rekordních 
3158 hodin dobrovolnické práce

 − proběhla víkendovka Trochu jinak, jejíž účastníci 
pomohli přírodě i památkám

 − v Brně jsme nabízeli veřejnosti tématické vycházky 
k historii města

PROGRAM PRÁZDNINY S BRONTOSAUREM
 − 59 táborů a letních akcí
 − 11 příměstských táborů
 − dobrovolnické i prožitkové akce
 − tábory pro děti a rodiče s dětmi

PROGRAM BRONTOSAUŘÍ DĚTSKÉ ODDÍLY
 − 13 oddílů s pravidelnou činností
 − máme 554 dětských členů
 − na Setkání Brďo přijelo 130 účastníků
 − celoročně jsme vedli environmentální program Duhové 
střípky pro dětské kolektivy

 − uskutečnilo se 29 letních a příměstských táborů pro 
děti a pro rodiče s dětmi

 − do 24. ročníku výtvarné a foto soutěže Máme rádi 

O NAŠÍ ČINNOSTI



přírodu přišlo 700 prací 

PROGRAM INTERNATIONAL
 − hostili jsme dobrovolníky Evropské dobrovolné služby 
z Bulharska, Francie, Běloruska a Ukrajiny

 − projekt Brontosauři v Himalájích rozvíjel nové aktivity 
pro děti z Ladakhu, úspěchy má i v propagaci: spot 
Jágrláma ke sbírce na hokejové vybavení získal zlato 
v soutěži Golden Drum a projekt podpořil i Dominik 
Hašek

 − konalo se 6 dobrovolnických táborů 
v zahraničí

PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ
 − proběhlo 13 vzdělávacích 
akcí pro organizátory 
a vedoucí (10 vícedenních, 3 
jednodenní)

 − celkově se vzdělávání 
zúčastnilo 262 lidí

 − nově se konal víkendový 
Instruktorský kurz pro vedoucí 
a instruktory brontosauřích 
dětských oddílů

PROGRAMY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
 − systematicky jsme spolupracovali se středními 
školami na výchově k dobrovolnictví a ochraně 
životního prostředí

 − realizovati jsme 14 osvětových programů 
o dobrovolnictví na školách a 14 terénních programů 
se studenty v přímé dobrovolnické činnosti

 − terénní programy jsme zaměřili na ochranu 
ohrožených druhů rostlin a živočichů

Povedlo se nám oslovit 21 dárců z řad veřejnosti, aby s námi nadělili Dárek přírodě - budku, 
strom, hmyzí či ježčí domek.

Vznikly nové webové stránky Hnutí Brontosaurus, 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.

Přes 58 000 lidí se za rok 2018 zúčastnilo našich akcí a programů. Všech akcí a aktivit se 
konalo 2 267.

7 ÚSPĚCHŮ ZA ROK 2018
1. Získali jsme víceletou podporu pro realizaci dobrovolnických projektů a Značku kvality 

(Quality lebel) v rámci Europiean Solidarity Corps.
2. Na prvním ročníku organizátorského setkání REFRESH na 60 účastníků plánovalo akce 

a projekty. Přicházíme stále s novými nápady.
3. Na Zakarpatské Ukrajině jsme vyznačili už 500 km turistických tras. Podporujeme rozvoj 

šetrného turistického ruchu.
4. Po celé ČR máme vyvěšeno přes 700 budek, o které se staráme. Vysadili jsme 500 

stromů. Pomáháme ptactvu i zeleni.
5. Konalo se úspěšné potáborové setkání a pořádali jsme výroční konferenci K28. 

Zapojujeme nové dobrovolníky, ale také pracujeme s pamětníky.
6. Velký ohlas získaly nové metodické materiály - zejména 

metodika Environmentálního vzdělávání, výchovy 
a dobrovolnictví. Učíme organizátory, jak lidi vést 
k ochraně přírody.

7. 113 603 hodin věnovali naši dobrovolníci práci pro 
přírodu a památky a volnočasové činnosti s dětmi 
a mládeží. Hodnota této dobrovolnické práce 
přesahuje 15 mil. Kč.



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 2018 34 základních článků, 8 klubů, 3 regionální centra 
a 1 dobrovolnické centrum.

K cílům Hnutí Brontosaurus se v roce 2018 hlásilo 1 201 členů, 70 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. Podpořili jsme stanovisko 
ČRDM odmítající záměr snižovat podporu neziskovým organizacím ze 
státního rozpočtu. Šířili jsme informace o kampani Zachraňme lesy, 
petici proti kácení Hambašského pralesa či celoevropské petici proti 
dovozu palmového oleje do bionafty. Byli jsme partnery kampaní 
k výročí 100 let republiky: Stromy svobody a Lípy republiky.

Hnutí Brontosaurus je držitelem titulu „Organizace uznaná 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro práci s dětmi 
a mládeží“.

O NÁS



Rozvaha 2018
Aktiva První den [tis. Kč] Poslední den [tis. Kč]

Dlouhodobý majetek celkem 1 495 1 398

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 6 6

Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 802 3 802

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -2 313 -2 410

Krátkodobý majetek celkem 1 741 1 844

Zásoby celkem 327 274

Pohledávky celkem 1 079 867

Krátkodobý finanční majetek celkem 335 703

Aktiva celkem 3 236 3 242

Pasiva První den [tis. Kč] Poslední den [tis. Kč]

Vlastní zdroje celkem 762 816

Jmění celkem 629 629

Výsledek hospodaření celkem 133 187

Cizí zdroje celkem 2 474 2 426

Dlouhodobé závazky celkem 1 498 1 376

Krátkodobé závazky celkem 611 685

Jiné pasiva celkem 365 365

Pasiva celkem 3 236 3 242

HOSPODAŘENÍ HNUTÍ BRONTOSAURUS



Výkaz zisku a ztráty 2018

Náklady [tis. Kč]

Spotřeba materiálu 537

Cestovné 55

Ostatní služby 1 301

Mzdové náklady 1 676

Odpisy 97

Náklady celkem 3 666

Výnosy [tis. Kč]

Tržby z prodeje zboží a služeb 500

Dary 285

Členské příspěvky 152

Provozní dotace 2 783

Výnosy celkem 3 720

Výsledek hospodaření 54

Dotační a nadační příspěvky 2018 [tis. Kč]

Ministerstvo školství 2 594

Ministerstvo životního prostředí 502

Magistrát Brna 136

Magistrát Prahy 60

Ministerstvo vnitra 156

Nadace Veronica 41

ČSOP 30

Jihomoravský kraj 70

[tis. EUR]

Erasmus+ 17



Donátorům a sponzorům Hnutí Brontosaurus
Český svaz ochránců přírody, Hlavní město Praha, Nadace Veronica, Městská část Brno-sever, 
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 všem našim významným příznivcům mezi něž patří Ctibor Brančík, Tibor Vansa, Jan 
Daniel Doležal, Josef Hladký, Kateřina Pechlátová, Michal Martinásek, Martin Perlík, Michal 
Polanský, Daniela Vymětalová a Petr Slinták a dalších 112 dárců.

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.

PODĚKOVÁNÍ
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Líbí se vám, 
co děláme?

Pojďte s námi 
rozdávat 

Dárky přírodě: 
darkyprirode.cz

www.brontosaurus.cz
facebook: brontosaurus


