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Pomáháme přírodě, 

památkám a lidem.



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.

Naše vize



Milí čtenáři, milé čtenářky, 

svět kolem nás přináší v této době mnoho naléhavých nesnází. My bychom vás však

rádi pozvali k tomu, abychom je společně nevnímali jako důvod ke špatné náladě 

a rezignaci, ale abychom je brali jako výzvy k hledání řešení.

Rok 2021 byl takových událostí plný. Stejně jako celá společnost se muselo i Hnutí

Brontosaurus poprat s omezeními činnosti pandemií Covid. Stejně jako celý svět i my

jsme museli intenzivně hledat cesty, čím můžeme přispět v řešení stále se zrychlující

klimatické změny. Stejně jako mnoho dalších jsme museli reagovat na náročné

situace jako bylo třeba neštěstí způsobené tornádem na jižní Moravě.

Jsem velmi hrdý na všechny, kteří nejen s Brontosaurem pomáhali v krizových

situacích jakou byla potornádovou pomoc. Na ty, jež se často vedle mimořádných

událostí věnovali pravidelné dobrovolnické činnosti například v péči o naši přírodu,

krajinu či památky. Na ty, jež zároveň mysleli do budoucna, jak adaptovat krajinu na

klimatickou změnu či jak klimatické změně předcházet.

Solidarita, aktivní přístup, uspokojení z toho, co jsme dokázali i množství drobných

radostí, jež na akcích a při pomoci zažíváme jsou nadějí pro pozitivní budoucnost pro

lidi i přírodu.

Úvodník

Mgr. Dalimil Toman
programový ředitel Hnutí Brontosaurus



Činnost za pandemie
I přes těžkou dobu spojenou s omezeními za pandemie Covid-19 jsme dokázali udržet většinu činností. V době

omezení jsme realizovali alternativní formy aktivit. Např. výzva Na přírodu nekašlu inspirovala a edukovala

veřejnost k drobným i větším činům pro přírodu. Zapojily se do ní stovky lidí. Na lokalitách jsme organizovali

individuální dobrovolnickou pomoc. Mnoho přednášek, klubů i schůzek jsme přenesli do on-line prostředí.

Pomoc po tornádu
Už od prvních dnů po tornádu na jižní Moravě se Hnutí Brontosaurus intenzivně zapojilo do pomoci. V rodinách

pomáhaly desítky našich dobrovolníků a dobrovolnic s opravami domů, úklidem a obnovou zahrad. Náramně 

se šikly dovednosti, které se naučili na brontosauřích akcích. Pomoc se rozvinula do větších akcí iniciativy Spolu

po tornádu. Hnutí Brontosaurus, MUNI pomáhá a Ekocentrum Hodonín tak společně zorganizovaly sedm

dobrovolnických víkendů s desítkami účastníků, tři dobrovolnické workcampy i několik obřích úklidů veřejných

prostranství. Pomáhali jsme zajistit hlídání dětí, nabídli jsme zdarma volná místa na táborech. 

Obnova zeleně po tornádu
Hnutí Brontosaurus se stalo partnerem obnovy zeleně. Navázali jsme spolupráci s vedením Zahradnické 

fakulty Mendelovy univerzity a účastnili se plánování obnovy i organizovali konkrétní akce. Slavnostně jsme s

Brďo Vlkani zahájili obnovu veřejné zeleně v Mikulčicích, kde na 150 dobrovolníků vysadilo 

na Dni pro stromy prvních 40 lip a javorů! Zapojili jsme se i do výsadeb v dalších postižených obcích.

Výzvy roku 2021



Příběh Brontosaura
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 téměř 50 letech pokračuje v jedinečné 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, Koalice 

za snadné dárcovství a Klimatické koalice.

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. Hnutí Brontosaurus

mělo v roce 2021: 34 základních článků, 10 klubů, 3 regionální centra a 1 dobrovolnické

centrum. K cílům Hnutí Brontosaurus se v roce 2021 hlásilo 1 316 členů.

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.

Nejsme lhostejní k dění kolem nás. Aktivně jsme se podíleli na petici „Zachraňme Soutok”

usilující o ochranu lužních lesů na soutoku Moravy a Dyje, tzv. Moravské Amazonie.



O naší činnosti
Aktivity Hnutí Brontosaurus mají tradici sedmačtyřiceti let pomoci přírodě a památkám. Jsou

pravidelné, celoroční, otevřené všem zájemcům a zakládají se na principech zážitkové výchovy

a dobrovolnictví. Stojí na brontosauří metodě propojení práce s místem, programem, péčí o

lokality, atmosférou a ekoprovozem, čímž tvoří jedinečnou cestu k neformálnímu vzdělávání.

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. 

Dobrovolníky jsou jak vedoucí a organizátoři pracující s dětmi a mládeží, tak účastníci našich

akcí, kteří sázejí 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. V roce 2021 navštívilo naše programy,

akce a schůzky 45 424 účastníků. Konalo se 1 833 akcí a dalších aktivit.

Jsme hrdým je držitelem titulu „Organizace uznaná 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro práci s dětmi a mládeží“.



O našich projektech
O Hnutí Brontosaurus bylo i slyšet. Vyšly desítky článků, několik 

zpráv o naší činnosti se objevilo v Českém rozhlase, v České televizi a v dalších

médiích. Brontosauří Ekostan v minulém roce zavítal na 10 festivalů a akcí. Na

podzim jsme obnovili programy na středních školách, kterých proběhlo šestnáct.

Úspěšně jsme realizovali jsme aktivity v oblasti fundraisingu. V pilotní dárcovské

kampani na vznik lužního parku Krče jsme vybrali přes 333 tis. Kč. Téměř stovka

pravidelných dárců nás podporovala v rámci Adopce Brontosaura. Přes 320 tis.

jsme získali od dárců na potornádovou obnovu klubovny v Mikulčicích.

Podařilo se nám oslovit několik desítek dárců z řad veřejnosti, aby s námi nadělili

Dárek přírodě – budku, strom, vyčištění studánky a hmyzí či ježčí domek. Máme

nový plán péče o pravidelné dárce, fundraisingová videa... 



O našem rozvoji
V rámci strategického rozvoje organizace jsme v roce 2021 vypracovali plán, jež

řeší téma identity, budování komunity, zapojení nových organizátorů a zvýšení

povědomí o organizaci do roku 2024. 

Pro posílení vnitřních kapacit organizace jsme pracovali na budování nástrojů

pro zapojování nových lidí jako dobrovolníků a dárců. Vytvořili jsme rozcestník

“zapoj se” a promo videa, spustili jsme výzvu Příběhy nadšení - příběhy

Brontosaura.

Zahájili jsme přípravy oslav 50 let organizace: výroční koference, akcí 

v regionech, dobrovolnického festivalu Dort.

Hnutí Brontosaurus vstoupilo do Klimatické koalice. Opět jsme získali titul

“Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží”.



98 dobrovolnických akcí pro přírodu

osázen první vykoupený pozemek v projektu Živá krajina

vysázeli jsme přes 500 stromů v krajině

11 dobrovolnických akcí pro památky

projektu Erasmus+ k využití zážitkové pedagogiky 

63 táborů a letních akcí 

Festival Potáborko v Břeclavi

odpracováno 19 085 člověkohodin na pomoc přírodě a památkám 

15 letních kempů ke kompenzaci off-line školního vzdělávání

Akce Příroda

Akce Památky

         k poznávání kulturního dědictví

Prázdniny s Brontosaurem

Naše programy 2021



20 oddílů a družin

výtvarná a literární soutěž Máme rádi přírodu přinesla 2 000 prací

32 dětských kolektivů se zapojilo do soutěže Duhové střípky

letní akce na pomoc krajanům v Banátu

mezinárodní tréninkový kurz Compassion in action

4 ESC dobrovolníci a dobrovolnice na ústředí Brontosaura 

poCovidová obnova organizátorského kurzu v Praze a pokračování v Brně

nové on-line semináře

organizátorské setkání Refresh

rozjeli jsme mentorský program

Realizovali jsme 42 vzdělávacích šablon pro pracovníky v neformálním vzdělávání

Brontosauří dětské oddíly

Mezinárodní aktivity 

Program Vzdělávání

Naše programy 2021



 

Brontosaurus 
 v roce 2021

1 833 akcí na pomoc 
přírodě a památkám 

pro děti a mládež se 

v minulém roce 

uskutečnilo

Zapojili jsme se do 

pomoci po tornádu 
a podílíme se na obnově 

zeleně v postižením 

regionu

 

2 000 výtvarných prací 
jsme obdrželi v soutěži 

Máme rádi přírodu

 

544 dárců 
podpořilo Brontosaura, 

dlouhodobě a také

v různých kampaních

 

1316 členů se přihlásilo 
k cílům naší organizace

Přes 500 stromů 
jsme vysázeli

do volné krajiny

 

120 000 
dobrovolnických hodin 

jsme odpracovali 

pro přírodu, 

památky, děti 

a mládež



Naše hospodaření



Donorům a sponzorům Hnutí Brontosaurus 
Ministerstvo školství ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Magistrát města Brna,

Magistrát Hlavního města Prahy, Ministerstvo vnitra ČR, Úřad městské části Brno-

Sever, Jihomoravský kraj, Evropská unie - Operační program výzkum, vývoj, vzdělávání,

Nadace OSF, Státní fond životního prostředí, Nadace Veronica, ČSOP, Erasmus+,

European Solidarity Corps.

Příznivcům a drobným dárcům
Děkujeme všem našim příznivcům a drobným dárcům, Těm, jež podpořili kampaň Dárky

přírodě,či sbírky na Lužní park Krče, klubovnu v Mikulčících či projekt Živá krajina. 

A speciálně pak těm, co nás podporují pravidelně Adopcí Brontosaura.Podporují nás

stovky příznivců, protože vědí, že to má smysl. 

Dobrovolníkům a spolupracujícím organizacím 
Velký dík patří také všem dobrovolníkům a dobrovolnicím –  všem, kteří organizují,

vedou oddíly, články, kluby, centra i celou organizaci. Děkujeme také všem

spolupracujícím subjektům. 

DĚKUJEME, BEZ VÁS BY TO NEŠLO!

Poděkování za podporu



Děkujeme všem 

partnerům



Hnutí Brontosaurus

A: Hvězdová 10, Brno, 602 00

M: +420 774 976 407

E: hnuti@brontosaurus.cz

W: w ww.brontosaurus.cz

IČ: 0040 8328

č. ú.: 2100070590/2010

Líbí se vám,

co děláme?

Zapojte se na

Brontosaurus.cz

Potěšte přírodu 

a věnujte jí dárek:

Darkyprirode.cz

Sledujte nás

hnutibrontosaurus


