Výroční zpráva
Ekocentra Huslík
za rok 2020

Naše poslání
V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných
stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu prostředí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je:

„ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.”

Prostředí
Genetik Luther Burbank popsal ideální prostředí pro děti takto: „Každé dítě by mělo mít svůj vlastní svět, kde jsou bábovičky z písku, luční kobylky, vodní brouci, pulci, žáby, motýli, lesní jahody, třešně, žaludy, kaštany, lezení po stromech,
brouzdání se potokem, lekníny, veverky, netopýři, včely, morčata, štěňata, strniště, smrkové šišky, oblázky, písek,
hadi, borůvky a sršni; a každé dítě, které o tento svět přijde, zároveň přijde i o nejlepší zdroj své výchovy. Tím, že se s
jednotlivými složkami tohoto světa seznámí, dostane se do styku s vnitřní harmonií přírody. Toto poučení je nenásilné,
přirozené a celistvé.“
Ekocentrum se nachází přímo v lužním lese, nedaleko NPR Libický luh s návazností na toky řek Cidliny a Labe.
Střední Polabí je typické zemědělskou krajinou. Přímo za ekocentrem je Přírodní areál na Huslíku, ve kterém naleznete
sady starých odrůd ovocných stromů, pastvu hospodářských zvířat, louku začleněnou do PP Louky u Choťánek,
remízky a rumiště a tůně pro zadržení vody v krajině na 2 ha, nedaleko se nachází i intenzivně obhospodařované pole.
Součástí Přírodního areálu je i přírodní zahrada na Huslíku.

Propagace a prezentace
Webové stránky:
www.ekocentrumhuslik.cz
www.udrztosprirodou.cz
Facebook
https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz (1414 sledujících)
https://www.facebook.com/udrzto.s.prirodou (413 sledujících)
Instagram
https://www.instagram.com/ekocentrumhuslik/ (205 sledujících)
https://www.instagram.com/udrzto_s_prirodou/ (121 sledujících)

Ekocentrum
v kostce
V průběhu roku 2020 se proměnil způsob fungování ekocentra a stalo se několik zásadních věcí. Ekocentrum bylo velkou část roku kvůli šíření COVID -19 zavřené a tudíž téměř nemohlo fungovat, tak, jak je zvyklé. Přesto jsme v mezidobí, kdy jsme byli otevření stihli následující
- Realizovat 23 programů pro 563 dětí z MŠ, ZŠ a SŠ
- Vyzkoušeli jsme si novinku a to 3 denní adaptační kurz pro ZŠ Archa.
- Vytvořili jsme koncept prázdninových mini-akcí a celkem jich 38 realizovali pro 673 lidí.
- Uspořádali jsme 8 osvětových akcí pro 324 lidí.
- Areál na Huslíku navštívilo více jak 10 000 lidí.
- Uspořádali jsme příměstské tábory pro celkem 84 dětí.
- Otevřeli jsme Přírodovědný kroužek, který bohužel měl jen pár lekcí.
Co všechno se v ekocentru změnilo:
- Vedoucí ekocentra Marta Bryndová se rozhodla soustředit na Záchrannou stanici a předala pozici Jakubu Vaňkovi.
- Uspořádali jsme Středočeský ekofestival s názvem Udržto s přírodou v online podobě. Festival oslovil 100 000
lidí.
- Mohli jsme se zaměřit na vnitřní procesy ekocentra a prošli jsme 2 certifikačními audity. Oběma úspěšně!
- Jsme certifikovaným poskytovatelem EVVO.
- Máme certifikovanou Přírodní zahradu v našem Přírodním areálu.

Projekty v roce 2020
Zajištění činnosti EVVO 2020 - Individuání účelová dotace - chod ekoporadny, knihovny, výukových programů, akcí pro
veřejnost, Středočeského ekofestivalu, celková částka 990 000,- Kč zdroj: Středočeský kraj
Provoz krajských středisek EVVO - Individuální účelová dotace - zajištění základního provozu
celková částka 880 000,- Kč zdroj: Středočeský kraj
EVVO v ekocentru Huslík v roce 2019/2020
dofinancování projektu, ekofestival, nákup vybavení pro rozšíření nabídky EVVO.
celková částka: 800 000,- Kč zdroj: Středočeský kraj
Projekty jsou spolufinancovány z rozpočtu Středočeského kraje pro EVVO.

EVP na Huslíku (pro roky 2020-2022) - podpora realizace výukových programů na Huslíku - celková částka 250 000,Kč zdroj: SFŽP

Podrobněji o ekocentru
Programy
V roce 2020 byla činnost ekocentra kvůli šíření COVID-19 značne omezena. Svou činnost jsme mohli
vykonávat pouze v krátkém období od června do září. Nemohli jsme realizovat svou činnost a odvedli jsme pouze 23
EVP (environmentálních výukových programů).

Fotografie
z programu
Tajemný les
pro MŠ

Prázdninové miniakce

Naší hlavní sezónou se stalo léto. Uspořádali jsme 38 miniakcí na Huslíku. V rámci těchto akcí cílených na širokou
veřejnost jsme vzdělávali o tématech spojených s činností naší organizace. Mezi jednotlivá témata patřily například tyto:
S ježky v zahradě, Bádáme na Huslíku, Vypouštění uzdravených živočichů ze Záchranné stanice, Hmyz a jeho důležitost v ekosystému, Spárkatá zvěř, Netopýři, Ochrana ptáků, Co dělat když najdu živočicha? a mnohé další.
Akce se staly vyhledávanou událostí a navštívilo je více jak 650 lidí.

Osvětové akce
Uspořádali jsme 8 osvětových akcí. Jednalo se o akce Jablkobraní, Medobraní, Fotografický workshop s panem Krásenským, Akci pro děti Žabí kvákání, Začínáme s domácí výrobou sýrů, dvě akce zaměřené na muzikoterapii.

Fotografie z akce Žabí kvákání

Fotografie z akce Medobraní

Příměstské tábory
V roce 2020 jsme uspořádali 4 běhy příměstských táborů. Pro velký zájem jsme letos v jednom z termínů spustili dva
běhy tábora, neboť jsme nechtěli odmítat velký počet účastníků.
Prázdniny na Huslíku (20.-24.7. 2020) (1.stupeň – od dokončené 1. třídy)
Výzva přijata! (10.-14.8. 2020) – (2.stupeň – od dokončené 6. třídy)
Mise: Budoucnost (24.-28.8. 2020) (1.stupeň – od dokončené 1. třídy) rozdělen na 2 běhy.

Fotografie z příméstského tábora Mise Budoucnost

Fotografie z příméstského tábora Mise Budoucnost

Přírodovědný kroužek
V roce 2020 jsme měli rekordní zájem o přirodovědný kroužek na Huslíku. Bohužel mohlo proběhnout pouze pár setkání.

Fotografie z přírodovědného kroužku

Fotografie z přírodovědného kroužku

Online festival - Udržto s přírodou
Středočeský ekofestival se v roce 2020 odehrál pouze v online podobě. Festival se zaměřil na 4 hlavní témata:
děti v přírodě
udržitelná domácnost
živá zahrada
živá krajina

Součástí výstupů webu jsou animace, zpřístupněné filmy, doprovodné vzdělávací materiály, přednášky, informační texty,
zpracované infografiky a spoustu dalšího. Naleznete na webu: www.udrztosprirodou.cz
Festival oslovil více jak 100 000 lidí.

Certifikace
V roce 2020 jsme se zaměřili především na interní procesy v organizaci. Vyústěním a zkouškou našeho snažení byl
certifikační audit organizace Pavučina, zaměřující se na kvalitu poskytovaných služeb v oblasti EVVO. Tímto auditem
jsme prošli bez jediné připomínky a jsme certifikovaným poskytovatelem environmentální výchovy,

Druhou certifikací byla certifikace naší Přírodní zahrady. V rámci Přírodního areálu na Huslíku jsme v roce 2019 začali
realizovat Přírodní zahradu s ukázkovými prvky. Tuto zahradu jsme v roce 2020 úspěšně certifikovali.

Kontakt
Kontakty a sídlo ekocentra:
Ekocentrum Huslík
Na Zálesí 1473
290 01 Poděbrady
č.ú.: 487798359/0800
Fakturační údaje:
ZO ČSOP Polabí
Pátek 56, 290 01
IČO:70843473
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Vedoucí ekocentra: Mgr. Jakub Vaněk
tel.: 739 005 700
email: info@ekocentrumhuslik.cz
web: www.ekocentrumhuslik.cz
Facebook: https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz/

