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Mladí ochránci přírody jsou samostatný

spolek, jehož hlavní činností je mimoškolní

výchova dětí a mládeže zaměřená na zí‐

skání kladného vztahu k přírodě. A to pře‐

devším formou činnosti dlouhodobě pracu‐

jících  kolektivů  ve  svých  základních  článcích  (Kamenech MOP).  Nedílnou

součástí naší činnosti jsou i otevřené aktivity pro každého – jednotlivce, školní

i jiné kolektivy dětí či neformální uskupení dětí a mládeže a další skupiny.

Metody  jsou  voleny

vždy  tak,  aby  aktivity  co

nejvíce  různými  způsoby

rozvíjely naše poslání a to

při co nejmenším zasaho‐

vání  do  vlastního  chodu

kolektivů. Vycházíme z to‐

ho, že opravdu každý něco

umí – nikdo neumí všech‐

no,  ale  nevěříme,  že  by

někdo neuměl vůbec nic.

Nebojíme se různorodosti, v našich kolektivech najdete i děti nejrůzněji

znevýhodněné – sociálně, ekonomicky, zdravotně, se vzdělávacími problé‐

my,... Specializované oddíly u nás však nejsou, vždy se jedná o dovednost ve‐

doucích a hledání ideální cesty pro plné zapojení dětí do všech činností. Celou

naší činností prolíná neformální vzdělávání a zvyšování kompetencí všech

účastníků činnosti – dětí, mládeže, vedoucích i dalších dospělých podílejících

se na činnosti. Získané zkušenosti přispívají k celoživotnímu rozvoji osobnosti.
 

Mladí ochránci přírody mají za sebou další rok rozmanité činnosti

a výsledky stojí za ohlédnutí...
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Struktura spolku
Mladí ochránci přírody vznikli 22.3.2010 jako občanské sdružení registrované

u Ministerstva vnitra pod č.j. VS/1‐1/79253/10‐R.

Od 1.1.2014 jsme spolkem zapsaným ve spolkovém rejstříku u Městského soudu

v Praze pod spisovou značkou oddíl L, vložka 21350.

hlavní spolek: Mladí ochránci přírody, z.s.

orgány:  Rada MOP (řídí činnost spolku, je volená Velkou Radou)

Velká Rada (nejvyšší orgán spolku, schází se jednou za tři roky)

statutární orgán spolku: předseda (volený Radou MOP)
 

pobočné spolky: Kameny (základní články s právní osobností)

statutární orgán Kamene: předseda volený shromážděním členů Kamene
 

V roce 2017 fungovaly pracovní skupiny Národní rada MOP, Pražská rada MOP

a další k dílčím aktivitám.
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Co jsme dokázali...
Naším hlavním cílem je kvalitní práce s dětmi v mimoškolních kolektivech směrem

k přírodě. Při naší činnosti posilujeme týmovou spolupráci, mezigenerační komunika‐

ci, sebepoznání a celoživotní rozvoj osobnosti. Zaměřujeme se na globální problémy

lidstva a udržitelný rozvoj. I nejmladší účastníci akcí jsou zapojováni do spolurozho‐

dování, prezentace, hodnocení činnosti, vytváří si názor na dění kolem sebe a učí se

do něj aktivně zapojovat.

Mladí ochránci přírody
  Rok 2017 byl rokem dalšího rozvoje činnosti v našich základních článcích – Ka‐

menech. Celoroční činnost byla díky podpoře MŠMT mnoha aktivit velmi rozmanitá

a kvalitní.

Naši členové společně vyvíjejí aktivity zaměřené na poznávání přírody a na její

ochranu. Působí na území celé  republiky, scházejí se během týdne v klubovnách

na pravidelných schůzkách, jezdí na turistické a poznávací výpravy do přírody, pomá‐

hají při mapování káňat, sčítání ptactva, pořádají jarní a letní tábory, akce pro veřej‐

nost,...

To vše díky aktivitě, obětavosti a nadšení všech vedoucích kolektivů a dalších

členů, kteří tuto velmi náročnou činnost vykonávají ve svém volném čase bez nároku

na odměnu.

Společně tak přispíváme ke zvyšování osobních kompetencí a rozvoji dovedností

dětí, mládeže i vedoucích, zkrátka všech účastníků činnosti.
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(    935 pravidelných schůzek kolektivů
( 2.606 jednodenních víkendových účastníkodnů

(122 akcí pro 2.606 účastníků)
( 6.871 vícedenních víkendových účastníkodnů

(98 akcí pro 2.074 účastníků)
(    20.461 táborových účastníkodnů

(26 táborů pro 1731 účastníků)

V roce 2017 jsme měli 21 dětských kolektivů Mladých ochránců přírody ve 21

Kamenech rozesetých po celé ČR. Celkem nás bylo 1.737 členů, z toho více než 94%

ve věku dětí a mládeže.

V rámci pravidelné činnosti kolektivů se uskutečnilo:

Podle výkazů činnosti Kamenů za rok 2017 činily průměrné finanční náklady jed‐

noho kolektivu na činnost přes 350 tisíc Kč, na jednoho člena pak 4.260 Kč.

Naše Kameny MOP dále uspořádaly 46 (z toho 26 větších) místních otevřených

osvětových a propagačních akcí pro veřejnost pro více než 2.600 účastníků z řad dětí

a  mládeže  (např.  Za

pokladem lesa, Vítání

jara, Za krásnější pří‐

rodu kolem nás, Uk‐

liďme Česko, Výstava

o činnosti v  infocen‐

tru  v  Jablunkově,

Loučení s  létem, Ve‐

čer  světel,  Les  plný

zvířátek,  Mikrofony

dobrodruhům, Mezi‐

národní den ptactva,

O  přírodě,  Hvězdář‐

ské večery, deskohra‐

ní keramické a jiné dílničky, borcovky, výroba adventních věnců, program pro lesní

školku, prezentace na veletrhu kroužků,...).

Další akce pro veřejnost jsme uspořádali přímo jako hlavní spolek – viz dále.

Do přípravy i realizace byla zapojena nejen mládež a starší vedoucí, ale i děti. Ko‐

lektivy se dále aktivně zapojily do dalších 21 otevřených akcí pořádaných jinými or‐

ganizacemi (např. Den Země, Běh naděje, různé soutěže, Masopust,...).
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Kluby přátel přírody
Libovolné kolektivy dětí  a mládeže

(školní třídy, družiny,...) se mohou k my‐

šlence kladného vztahu k přírodě přihlá‐

sit založením Klubu přátel přírody.

Jde o velmi volnou spolupráci – my

zájemce  informujeme o dění v oblasti

ekologické výchovy, o otevřených aktivi‐

tách,... zasíláme jim Juvy, metodické zá‐

silky a víme o nich, že jim příroda není

lhostejná. Kluby se nám chlubí svojí čin‐

ností a z naší nabídky si vybírají, co jim

nejvíce vyhovuje.
 

V roce 2017 s námi spolupracovaly 3 Kluby přátel přírody.

Bez čeho by to nešlo...

Depeše Juv.
Depeše Juv. jsou metodickým zpravodajem pro mimoškolní ekologickou výchovu

dětí a mládeže, vycházejí pravidelně každý měsíc s výjimkou letních prázdnin (cel‐

kem 11 čísel za rok).

Obsahem  jsou

„úřední“  zprávy,  in‐

formace  o  připravo‐

vaných akcích i o čin‐

nosti kolektivů, meto‐

dické  poznámky,  za‐

jímavé knihy, přírodo‐

vědné soutěže a hříč‐

ky.  Část  příspěvků  je

přímo z dílen jednotli‐

vých  kolektivů,  zpravodaj  je  doplněn  obrázky  a  fotografiemi  z  činnosti  našich

kolektivů. Řada čísel je doplněna o přílohy.
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Podpora kolektivů
Každý kolektiv dostával

nejrůznější materiály a po‐

můcky  s  náměty  k  aktivní

ekologické výchově (příruč‐

ky, křížovky, pexesa, samo‐

lepky,...). Kolektivy dostaly

2  větší  balíčky,  další  di‐

stribuce materiálů probíha‐

la průběžně po celý rok.

Mnoho vedoucích (ale i

starších  dětí)  využívá  náš

nepřetržitý celoroční infor‐

mační a poradenský servis

ve formě přímé komunika‐

ce (maily, telefony, osobní

návštěvy). Kameny MOP také hojně využívají účetní a grantové poradenství.

Provozujeme  pravidelně  aktualizovaný  (min.  52  x  za  rok)  otevřený  web

www.emop.cz nejen s aktuálními informacemi o dění, ale také s mnoha upoutávka‐

mi a  náměty na hry, kvízy, skrývačkami,... vše se zaměřením na přírodu.

Všichni  členové  jsou automaticky úrazově pojištěni na  schůzkách,  výpravách

táborech i dalších pořádaných akcích, dospělí mají navíc ještě odpovědnostní po‐

jištění (za případnou způsobenou škodu při činnosti).

V uplynulém roce jsme v několika případech využili úrazové pojištění, odpověd‐

nostní pojištění jsme nepotřebovali. Obě pojištění jsou však významnou „pojistkou“

pro celoroční činnost, kterou oceňují dospělí členové i rodiče dětí.

V  roce 2017 putovala ke kolektivům  i nemalá  finanční podpora. Část dotace

z MŠMT byla rozdělena mezi Kameny MOP podle aktuálního počtu členů a podle

rozsahu činnosti. Kameny MOP čerpaly dotaci na konkrétní činnost svých kolektivů

– víkendové jedno až šestidenní akce (včetně velikonočních a podzimních prázdnin),

tábory v době jarních a letních prázdnin, ale i na vybavení a provoz klubovny.

Dotaci kolektivy nejčastěji využily na dopravu (35%), ubytování (24%), vybavení

a provoz klubovny (25%), další materiál (10%) a ostatní náklady (6%).
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Kvalifikace
Bez důkladných znalostí nemůže dospělý seriozně a dlouhodobě působit v oblasti

práce s dětmi a mládeží. Náš kvalifikační systém je založený na několika základních

a specializačních typech kursů určených pro různé typy nadšenců v této oblasti.

Všechny naše kolektivy mají kvalifikované vedoucí, nezanedbáváme však ani do‐

růstající generaci mladých vedoucích různých úrovní a specializované nadstavbové

vzdělávání.

Vzdělávací akce
V roce 2017 proběhlo v našem spolku několik typů vzdělávacích akcí:

‐ třídenní kurs pro instruktory a začínající vedoucí Zapalovač (akci s prvky zážitkové

pedagogiky pořádal Kámen Mladí ochránci přírody, Tuláci a zajistil ji oddíl Poutníci).

‐ pět jednodenních specializovaných vzdělávacích akcí zaměřených na všestranný

rozvoj dovedností vedoucího jako nadstavba pro zkušené vedoucí.

‐  čtyřdenní  kurs pro vedoucí  a hlavní  vedoucí dětského  tábora  (kurs pro hlavní

vedoucí je certifikovaný MŠMT pod číslem MSMT ‐ 6706/2016 ‐ 1/2)

‐ pro zájemce jsme dodavatelsky zajistili třídenní kurs nízkých lanových překážek

s akreditací MŠMT

Uvedených vzdělávacích akcí se zúčastnilo celkem 69 osob.

výroční zpráva Mladých ochránců přírody, z.s. ‐ 8 ‐ 2017



Březové lístky
Březové lístky jsou formou ocenění práce jednotlivých ve‐

doucích dětských kolektivů. Jedná se o systém velmi demo‐

kratický – návrhy plynou přímo z kolektivů, vedoucí oceňuje

své spolupracovníky a ti naopak mohou navrhnout další stu‐

peň Březového lístku jemu. Tímto způsobem se podle pravi‐

del hry tvoří pyramida Březových lístků.

Mladí ochránci přírody jsou zapojeni do této komorní me‐

tody ocenění práce s dětmi a v roce 2017 bylo oceněno 28

začínajících i zkušených vedoucích.
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Ostatní aktivity pro děti a mládež i všechny další zájemce
aneb Co také děláme...

 

Všechny dále uvedené

aktivity  jsou  zásadně

„otevřené“, t.j. volně pří‐

stupné  všem  zájemcům.

Setkáváme se na nich i s

neorganizovanými dětmi,

školními  třídami,  kolek‐

tivy  z  jiných  spolků,...

zkrátka  se  všemi  těmi,

kteří mají kladný vztah k

přírodě a chtějí poznávat

i jiné „spřízněné duše“. Účast v aktivitách byla pro všechny zdarma.

Terénní přírodovědná soutěž Šárka
Přírodovědnou soutěž jsme uspořádali o víkendu ve druhé polovině září. Pátý

ročník zápolení v pražském Přírodním

parku Šárka ukázal zvyšující se zájem

škol  i dětských kolektivů o poměření

znalostí přírody s ostatními.

Je  potěšitelné,  že  roli  odborných

kontrol  na  stezce  se  17  stanovišti  (8

pro mladší a 9 pro starší) opakovaně

převzali starší studenti gymnázií, kteří

si  tak ověřili nejen své přírodovědné

znalosti, ale i dovednost  předávat je

zajímavou  formou  mladším.  Soutěž

byla otevřená i mimopražským účastníkům.

Součástí celodenní akce byl doprovodný program – přírodovědný i trampolína.

Z doprovodného programu (více než 20 aktivit) jsme sestavili sborník Přírodovědné

luštěnky, křížovky, skrývačky,... Nesoutěžní část byla určena i pro náhodné kolem‐

jdoucí. Do celé akce se zapojilo více než 150 účastníků.
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Minuta pro Zemi
Tato dlouhodobá aktivita vy‐

chází z myšlenky, že každý z nás

je z dlouhodobého hlediska od‐

povědný za stav životního pro‐

středí nejen ve své bezprostřed‐

ní blízkosti, ale že svým jedná‐

ním,  skutky,  životem,...  může

ovlivnit život na celé Zemi. Z to‐

ho jednoznačně plyne, že pokud

by  každý  alespoň  jednou  mi‐

nutou za den, za týden, za mě‐

síc,... přispěl ke zlepšení svého

okolí, pomůže tím celé planetě.

V  rámci  kampaně  účastníci

čistili studánky, vyráběli (vyvěšovali nebo čistili) krmítka a budky pro ptáky, sázeli

stromy na veřejném prostranství (třeba lípy), vyráběli a umísťovali hmyzí hotel, čistili

zarostlé břehy a tůně, uklízeli nepořádek na souši i ve vodě po nekulturních návštěv‐

nících přírody,...

Akce měla  dvě  uzávěrky:  jarní  31.5.  a  podzimní  30.11.  A  protože  nejde  jen

o počet účastníků a délku činnosti, v obou uzávěrkách se vyhodnocovalo i několik

nej...

Celkem se zapojilo

více  než 1374 účast‐

níků – jednotlivci, ne‐

formální  skupiny,

školní  třídy  a  druži‐

ny,...  Všichni  dohro‐

mady  věnovali  Zemi

239.530  minut  po‐

moci, což představuje

přes 167 dnů čistého

času!

Účastníci obdrželi uznání své činnosti a drobné věcné odměny.
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Prameny a studánky
Záměrem této celostátní kampaně je probudit zájem o za‐

nikající volně přístupné zdroje pitné vody v přírodě – tedy

prameny a studánky.

Na doméně estudanky.eu pokračoval otevřený interneto‐

vý Národní registr pramenů a studánek (do konce roku bylo

zaregistrováno více než 9.900 zdrojů z celé republiky).

Zároveň dalším rokem pokračovala celostátní kampaň k zajištění údržby studá‐

nek v přírodě v rámci dlouhodobého patronátu nad vybraným vodním zdrojem.

Do této rozsáhlé aktivity se zapojují nejen jednotlivci, ale i dětské kolektivy z růz‐

ných spolků, školní třídy, rodiny i party kamarádů, celkem více než 4.500 účastníků.

Dílčí součástí byla aktivita „Návrat k pramenům“ s celoroční návštěvnickou soutě‐

ží „Za vodou“ – terénní aktivita kombinovaná s prací s internetem a vyhodnocením

každé čtvrtletí.

V roce  2017 jsme vydali 2 kapesní kalendáříky a leták o pražských studánkách.

Uspořádali jsme několik studánkových vycházek, promítání,...

Studánkové aktivity jsou nedílnou součástí činnosti naší EkoPoradny (viz samos‐

tatná kapitola).
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Příroda objektivem
Tato vyhledávací soutěž si klade za cíl podchytit

zájem  zejména  začínajících  fotografů  (tedy  vět‐

šinou dětí a mládeže) a porovnat si výsledky s os‐

tatními autory. Učí děti  jinému pohledu na svět,

rozvíjí smysl pro estetično i tvůrčí činnost, zkvalit‐

ňuje  tvorbu.  Práce  se  zadávají  elektronicky  pro‐

střednictvím webového rozhraní. Tato forma je ob‐

líbená zejména u dětí a mládeže, protože kombinu‐

je  pobyt v přírodě s moderními technologiemi.

Digitální  fotosoutěž  nabídla  účastníkům  2  témata,

směřující do oblasti tuzemské přírody: Zrcadlení a Pavoučí

svět. Témata vybízela k celoročnímu sledování přírody.

Celkem byly 4 průběžné uzávěrky (15.3., 15.6., 15.9. a

30.11.) a celoroční vyhodnocení. Výsledkové listiny s hod‐

nocením byly zveřejněny na internetu a všichni účastníci

z řad dětí a mládeže obdrželi drobné ocenění. Do soutěže

bylo zasláno 665 prací od 282 účastníků.

Soutěž je otevřená všem věkovým kategoriím, většina

účastníků je však z řad dětských tvůrců. To je logicky dáno

tím, že úspěšní vyspělí amatéři z řad dospělých se účastní

mnoha renomovaných, často i mezinárodních, soutěží.

Hledání jara
Akce všech přátel přírody proběhla od 7.4. do

9.4. a v celé naší republice se sledovalo, zda již

kvete devětsil, létají čmeláci a lidé se sluní.

Průběžné  výsledky  i  závěrečné  shrnutí  bylo

zveřejněno na internetu, účastníci, kteří své po‐

zorování zaslali včas, obdrželi vyhodnocení celé

akce. Celkem se zapojilo více než 660 účastníků

(školních tříd, kolektivů, jednotlivců,...).

Jaro v naší republice již prokazatelně bylo, a to ze 61,4%.
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EkoPoradna
Nejen pro naše členy a vedoucí ko‐

lektivů, ale i pro veřejnost je v provozu

prakticky nepřetržitě naše informačně‐

servisní centrum.

Část dotazů je z oblasti mimoškolní

práce s dětmi a mládeží. Další ekopora‐

denské intervence jsou z oblasti život‐

ního prostředí a EVVO, zejména s te‐

matikou  konkrétních  aktuálních  pro‐

blémů Prahy, jsme součástí konsorcia

ekoporadnypraha.cz.

V prostorách EkoPoradny proběhlo

mnoho neformálních setkání s mládeží

u  příležitosti  konzultací  a  zapůjčení

podkladů k nejrůznějším studentským pracím – od referátů až po diplomové práce.

Do EkoPoradny přicházely také skupiny dětí a mládeže i dospělí se zájmem o ekolo‐

gickou výchovu pro inspiraci k činnosti svého kolektivu. Kromě telefonického, osob‐

ního a mailového kontaktu jsou hojně využívány internetové stránky, které jsou ak‐

tualizovány  nej‐

méně jednou týd‐

ně  a  jsou  vše‐

obecně  známé  i

mimo náš spolek.

V  rámci  čin‐

nosti EkoPoradny

jsme  vydali  ba‐

revný  osvětový

leták  o  studán‐

kách  v  Praze

(Kunratický  les  a

okolí),  realizovali

jsme  přednášku

s  promítáním,
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několik terénních studánkových  exkurzí v Praze 4, 5 a 6 (pro děti a mládež, rodiče

nebo prarodiče s dětmi,...) s orientačním měřením vlastností vody, porovnáním

různých druhů vody, pro děti a mládež jsme zpracovali pracovní listy, odemykali a

zamykali jsme studánky,... 

Pro zvýšení informovanosti jsme zajis‐

tili  9  rozborů  vody  ze  studánek  v  Praze

v  akreditované  laboratoři.  Rozbory  jsou

veřejnosti k dispozici na potrále estudan‐

ky.eu. Činnost Ekoporadny i další naše čin‐

nosti  jsme  prezentovali  na  akcích,  kde

jsme  připravili  program  pro  veřejnost,

např.  „Den  Země“,  „Příroda  ve  městě“,

„Evropský  týden  udržitelného  rozvoje“,

„Zažít město jinak“ a další.

Vydané materiály, propagace
Výrazným prvkem k podpoře činnosti je vydavatelská aktivita. Většinu materiálů

dostanou členové zdarma v některém z metodických balíčků. Zby‐

tek je nabídnut zájemcům k velmi levnému zakoupení. Některé

materiály jsou určeny výhradně účastníkům jednotlivých aktivit.

V roce 2017 jsme vydali:

Zpravodaj  Depeše  Juv.  (měsíčník  +  1

prázdninové  číslo),  Výroční  zprávu  Mla‐

dých  ochránců  přírody  2016,  skládačku

Studánky a prameny v Praze – Kunratický

les a okolí, sborník Terénní přírodovědná

soutěž Šárka, pexeso Studánky a pexeso

Příroda kolem nás. Pro Českou radu dětí a

mládeže jsme vydali aktualizovanou knihu

Bezpečně s dětmi a mládeží.

Dále jsme k jednotlivým programům a akcím i k celkové propagaci naší činnosti

vydali mnoho dalších materiálů – pracovní listy, letáčky, samolepky, kalendáříky,

mapky, drobnosti s potiskem (záložky, lupy, magnetky, bločky),...
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Provozujeme mnoho provázaných internetových stránek, např. www.emop.cz,

www.estudanky.eu, www.ekosouteze.cz,... Stránky měly v roce 2017 návštěvnost

přes 300 tis. přístupů.

Naše aktivity propagujeme zejména na

všech našich internetových stránkách, ve

zpravodaji Pražská EVVoluce, na portálech

Mapy.cz  a  EkoporadnyPraha.cz,  příleži‐

tostně pak na Facebooku a Google plus, v

Kapce přírody, v roce 2017 o naší činnosti

vysílala reportáž Česká televize, diskutova‐

li  jsme  v  Českém  rozhlase,  prezentovali

jsme  činnost  na www  stránkách  několik

městských částí v Praze, na  výstavě Voda

živá,  pomocí  plakátků,  letáčků,  samolepek,  na  terénních  vycházkách,...  drobné

zprávy  o  naší  činnosti  byly  zveřejněny  na  řadě  internetových  stránek  (zejména

stránky účastníků otevřených aktivit, včetně škol), propagace činnosti probíhá i na

všech námi pořádaných otevřených akcích pro veřejnost.

Další významná propagace spolku a jeho činnosti je na internetových stránkách

našich kolektivů, resp. Kamenů a na regionální úrovni v místech jejich působení. Zde

se snažíme o důsledné zveřejňování MŠMT jako hlavního donátora. Články o své

činnosti publikují naše kolektivy i v místních zpravodajích.

A co ještě?
V  roce  2017  jsme  se

aktivně  účastnili mnoha
seminářů, metodických a
projektových  setkání,
dvou  Valných  shromáž‐
dění  České  rady  dětí  a
mládeže,... Zajímali jsme 
se  o  možnosti  odborné
evaluace  mimoškolní
práce s dětmi a mládeží,
zapojili  jsme  se  do  pro‐
gramu  přijímání  stážis‐
tů,...
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Stručně o hospodaření
Tabulka hospodaření je zpracována standardní formou Rozvahy a Výkazu zisku

a ztráty za rok 2017 ve zkráceném rozsahu.

ROZVAHA (v tis. Kč) 1.1. 31.12. 1.1. 31.12.
 

Aktiva celkem 4.743 5.051 Pasiva celkem 4.743 5.051
A.II. Dlouhodobý hm. majetek 149 149 A.I. Jmění celkem 4.493 4.478
A.IV. Oprávky ‐120 ‐135 A.II. Výsledek hosp. celkem ‐1.257 ‐1.027
B.I. Zásoby 15 36 B.III. Krátkodobé závazky 1.507 1.554
B.II. Pohledávky 39 59 B.IV. Jiná pasiva 0 46
B.III. Krátkodobý fin. majetek 4.660 4.942

 

VÝKAZ ZISKU a ZTRÁTY (v tis. Kč)
 

A. Náklady celkem 1.926 B. Výnosy celkem 2.156
A.I. Spotřebované nákupy a služby 439 B.I. Provozní dotace. 1.686
A.II. Změny stavu zásob a aktivace 0 B.II. Přijaté příspěvky 207
A.III. Osobní náklady  692 B.III. Tržby za vlastní výkony a zboží 231
A.V. Ostatní náklady 16 B.IV. Ostatní výnosy 26
A.VI. Odpisy, prodaný majetek,... 15 B.V. Tržby z prodeje majetku 6
A.VII. Poskytnuté příspěvky 764 C. Výsledek hospodaření 230

Přehled dotačních prostředků
(všechny nevyčerpané částky byly řádně v termínu vráceny):

L MŠMT – Programy státní podpory práce s dětmi
a mládeží pro NNO s pobočnými spolky (celoroční
činnost s dětmi a mládeží, včetně dotace pro po‐
bočné spolky), 1.178.000 Kč, vyčerpáno

L MŽP – Kvalita a ochrana vod, 124.800 Kč, vyčer‐
páno

L MŽP – Inovativní programy EVVO pro děti a mlá‐
dež, 40.000 Kč, vyčerpáno

L Hl. m. Praha – klubovny, víkendovky, tábory, akce
pro veřejnost – pouze na činnost pobočných spol‐
ků, 281.000 Kč, vyčerpáno 272.650 Kč

L Hl. m. Praha – vzdělávání vedoucích dětských ko‐
lektivů v Praze, 37.000 Kč,  vyčerpáno 20.825 Kč

L Hl. m. Praha – Ekologická výchova a vzdělávání v
oblasti ŽP, 50.000 Kč, čerpání a realizace v období
2017‐2018

L Městská  část  Praha  6  –  ekologické  aktivity,
40.000 Kč, vyčerpáno

L Městská část Praha 2 – podpora mimoškolní čin‐
nosti dětí a mládeže, 4.720 Kč, vyčerpáno
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Komentář:
Největší  nákladovou  po‐

ložkou jsou „poskytnuté pří‐
spěvky“ – jednak dotace Ka‐
menům  MOP  z  prostředků
MŠMT  a  dále  dotace  praž‐
ským Kamenům MOP z pro‐
středků Hl. m. Prahy (účelově
vázaných  na  projekty  kon‐
krétních  Kamenů).  Přes
4 tis. Kč jsou uhrazené člen‐
ské příspěvky České radě dě‐
tí a mládeže.

Položku  „spotřebované
nákupy a služby“ tvoří mate‐
riál a vybavení pro jednotlivé
aktivity, tisky a další služby spojené s uvedenými činnostmi, poštovné a telekomu‐
nikace, dále nájemné a energie prostor.

Mzdové náklady tvoří dva
zaměstnanci a dohody o pro‐
vedení práce.

Výnosy tvoří dotace a gran‐
ty na jednotlivé aktivity a další
příjmy  z  hlavní  činnosti  dle
stanov  –  členské  příspěvky,
výnosy za služby a účastnické
poplatky,... V roce 2017 se na
výnosech  nejvíce  podílelo
MŠMT, část dotace byla urče‐
na na činnost Kamenů. Další‐
mi  významnými  částkami  na
naši činnost přispělo přímo či
zprostředkovaně Hl. m. Praha,

MŽP, Městské části,...
  Veškeré náklady a výnosy souvisí s veřejně prospěšnými projekty v rámci činnosti
dle stanov. Ke dni 31.12.2017 jsme měli dva zaměstnance. Volené orgány a dobro‐
volníci vykonávají činnost pro spolek bezplatně. K 31.12.2017 jsme neměli žádné
závazky k orgánům sociálního pojištění, zdravotním pojišťovnám ani státnímu roz‐
počtu ČR. V roce 2017 jsme neúčtovali v cizích měnách, nedrželi jsme žádné akcie
a nepořádali jsme veřejnou sbírku. Neposkytli jsme půjčky ani úvěry.
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Další nemalé náklady ve výši téměř 7,5 mil. Kč na celoroční činnost (schůzky,
tábory, víkendovky a další aktivity) našich dětských kolektivů MOP jsou zahrnuty
v účetnictví Kamenů – tedy samostatných právních subjektů, našich pobočných spol‐
ků, při kterých kolektivy působí.

 

Podpořili nás
Veřejně  tímto děkujeme  za  konkrétní  a  nemalou pomoc  nejrůznější  formou

(finanční, materiální či jinou) všem, které jsme přesvědčili o významu našich aktivit,
zejména:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo životního prostředí
Hlavní město Praha
Městská část Praha 6
Městská část Praha 2
Ekocentrum Koniklec, o.p.s.
Česká rada dětí a mládeže
RNDr. Michal Bláha, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Gymnázium Budějovická, Praha 4 – Ekologický kroužek
Zoologická a botanická zahrada města Plzně
Pozemní komunikace Bohemia, a.s.
Nakladatelství Slovart s.r.o.
Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

...a řada dalších jednotlivců i organizací
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Nejdůležitější při mimoškolní práci jsou však přímo vedoucí dětských kolekti‐
vů, jejichž nadšení, dobrovolné, vysoce odpovědné a velmi náročné práce si vy‐
soce vážíme. Děkujeme. Spolek Mladí ochránci přírody se jim proto snaží vytvářet
co nejlepší podmínky a věříme, že se nám naše společné dílo bude dařit.

Též si vysoce vážíme všech těch, kteří jsou „srdcem u nás“ – radí nám, pomáhají,
doporučují,... ale i „jen“ drží palce.

Aktivity zajišťovali...
Činnost v roce 2017 prak‐

ticky zajišťovala tříčlenná Ra‐
da  MOP  –  Jana  Stibralová, 
Michal Kulík a Jan Koukl, za
významného  koordinačního
podílu Národní rady.

Na  dílčích  aktivitách  se
významně podílely naše Ka‐
meny MOP a další organiza‐
ce  i  jednotlivci. Všem patří
velký dík.

Děkujeme  i  lektorům
vzdělávacích aktivit, porotě
fotosoutěže, spolupracovní‐
kům  na  akcích  pro  veřej‐
nost...
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Tak to jsme my...
Mladí ochránci přírody, z.s.

 

Rada MOP: Ing. Michal Kulík (předseda, statutární orgán)
Jana Stibralová, Jan Koukl

sídlo: Dittrichova 337/9
120 00 – Praha 2

IČ: 22875352

číslo běžného účtu: 24 000 80 504/2010
e‐mail: CDM@emop.cz
Skype: eMOP.mk, eMOP.js
telefony: 606 900 286, 606 354 954, 224 912 466
internet: www.emop.cz, www.estudanky.eu, www.ekosouteze.cz
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Veškeré fotografie jsou z archivu MOP z roku 2017.
Většinu jsme obdrželi od našich kolektivů MOP.

Tímto moc děkujeme všem autorům za jejich poskytnutí.

název: Výroční zpráva
spolku Mladí ochránci přírody, z.s.
činnost v roce 2017

sestavil: Michal Kulík, Jana Stibralová

vydali Mladí  ochránci  přírody, z.s.
v červnu 2018

Tisknuto na recyklovaném papíru, ten chrání stromy, přírodu, život,...


