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Kdo je Ekocentrum Ètyølístek?
Obèanské sdružení pùsobící v oblasti život ního prostøedí na Zlínsku. Posláním organizace je vytvá øet podmínky pro realizaci a realizovat EVVO na Zlínsku
a pøímá ochrana pøírody a krajiny. Organizace byla zalo žena v roce 1997 a v roce 2005 se spojila se ZO ÈSOP
Zlín. Ekocentrum je èlenem sítì støedisek Pavuèina a kraj ského sdružení pro EVVO Líska.
s

Poslání organizace naplòují pøedevším:
v osvìtové akce pro veøejnost
v ekologická výchova na školách
v péèe o krajinu
v programy na ochranu biodiverzity
v komunitní projekty

Osvìtové a vzdìlávací akce
pro laickou i odbornou veøejnost

Uskuteènìné akce

Datum Místo

Poèet
osob

Život není zebra, workshop FT

17.2.

KÚ Zlínského kraje

Den zdraví a Pohybu

28.3.

Den Zemì

18.4.

Želechovice nad
50
Døevnicí
Veselí n./Moravou 200

Exkurze Pasekáøská stezka

19.4.

Den Zemì

25

PPr Želechovické 35
paseky
22..4. Zlín
500

Zaharada Moravy,
prezentace FT

21.6. Staré Mìsto u UH

250

Den životního prostøedí
happening 350.org

5.6.

Zlín

100

Den bez aut, cyklozávod

6.10.

Zlín

25

Den nenásilí

2.11. Zlín

60

Adventní Nedìle

13.12. ZŠ Želechovice

120

Den Zemì,
Veselí n./Moravou

Den životního
prostøedí

Den bez aut

Adventní nedìle

Ekologická výchova na školách
V základních a støedních
školách na Zlínsku jsme
uskuteènili 85 výukových programù, kterých
se zúèastnilo 1489 žákù.

Organizovali jsme 11. roèník krajské pøírodovìdné
soutìže Poznej a chraò! pro žáky 4. až 7. tøíd ZŠ
Soutìže se úèastnilo 573 dìtí
ze 72 škol a školských zaøízení ve Zlínském kraji.

Souèástí soutìže byla i výstava soutìžních
prací v budovì krajského úøadu

Komunitní projekt
JABLOÒOVÉ OBECINY

Pátým rokem realizujeme komunitní
projekt Jabloòové Obeciny. Cílem projektu je
obnovit vztah obèanù k jabloním na sídlišti.
V létì jsme posbírali popadaná hnijící jablka a v záøí
s pomocí místních obèanù nasbírali plody na
Jableènou nedìli - akci pro obèany Obecin, které se
úèastnilo asi 80 obyvatel. Moštovali jsme, pekli
štrùdl, urèovali odrùdy jablek z Obecin a pro dìti
pøipravili zábavný program.
Èást úrody jsme vìnovali ZOO Lešné.

Péèe o krajinu
Dlouhodobì peèujeme o pøírodní památku
Pod Drdolem na Lipských pasekách - louku
s výskytem vzácného vstavaèe bledého
a o další druhovì hodnotné louky
v PPr Želechovické paseky

Programy ochrany biodiverzity
w provádíme monitoring migraèních tras
obojživelníkù na Zlínsku, vèetnì záchranného
transferu v PPr Želechovické paseky
w monitoring starých krajových odrùd ovocných
stromù v PPr Želechovické paseky a záchrana
pùvodního genofondu
w ornitologický prùzkum PPr Želechovické paseky
w údržba a sledování 380 ptaèích budek na
Jaroslavických, Želechovických a Lipských
pasekách
w provádíme údržbu biokoridorù, biocenter
a významných krajinných prvkù ve spolupráci
s odb.ŽP MMZ.
w uklízíme vodní toky na Zlínsku

Úklid Ludkovického potoka nad pøehradou

úklid Døevnice pod obcí Trnava

péèe o PP Jalovcová louka na Zlínsku

Jak se nám vede....
...máme 19 èlenù
...1,5 stálého zamìstnance a 4 externí
spolupracovníky
...na akcích se vystøídalo pøibližnì
15 dobrovolníkù

Finance Ekocentra Ètyølístek
v tis. kè
Pøíjmy:
vlastní èinnost
447
(výuk. programy, seèení, FT...)
granty a dotace
56
èlenské pøíspìvky a dary
8
Pøíjmy celkem
Výdaje:
mzdy
služby
èinnost
èlenské poplatky
provoz
Výdaje celkem

511
228
74
149
21
35
507
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