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Představujeme SEVER
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. prostřednictvím praktické ekologické
výchovy, vzdělávání a osvěty a vzdělávání pro udržitelný rozvoj usiluje o prohloubení
odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi navzájem a směřuje k trvale
udržitelnému životu na Zemi.
Mezi naše hlavní činnosti patří vzdělávání dětí, mládeže, pedagogických pracovníků, dalších
profesních a zájmových skupin i veřejnosti, pořádání osvětových a dobrovolnických akcí,
realizace projektů, zaměřených na životní prostředí a péči o krajinu. Svůj program realizujeme
na místní, krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni.
SEVER Horní Maršov, o.p.s. byl založen v roce 2012 pro pokračování a rozvíjení činností
fungujících pod značkou SEVER od roku 1994 a je součásti konsorcia SEVER, jehož dalšími
členy jsou: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
(*1994), Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s. (*2012) a Středisko ekologické
výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012) Konsorcium funguje jako seskupení
samostatných a soběstačných jednotek s vysokou mírou vzájemné solidarity a podpory, které
spojuje je značka, historie, poslání a služby.
Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně
prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Hradci Králové. Sídlo SEVERu je v
objektu nově zrekonstruované fary v Horním Maršově, v domě DOTEK (Dům Obnovy Tradic,
Ekologie a Kultury) na adrese Horská 175, Horní Maršov 542 26
IČO: 28831055
Bankovní spojení: číslo účtu 252 811 002 vedeného u Československé obchodní banky, a.s.
Webové stránky: http://sever.ekologickavychova.cz/sever-horni-marsov/ops/
V roce 2015 nebyla společnost plátcem DPH

Vzděláváme děti a žáky ve školách
Základním, středním a mateřským školám ve spolupráci s dalšími členy konsorcia SEVER
nabízíme krátkodobé i pobytové výukové programy zaměřené na ochranu a poznávání přírody,
ochranu životního prostředí, udržitelný rozvoj a udržitelný způsob života. Programy lze dobře
využít v rámci školních vzdělávacích programů zejména při naplňování průřezových témat jako
je Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana a
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Vzdělávání dětí a mladých lidí se
snažíme vést především formami založenými na prožitku, praktické činnosti, jejich vlastní
participaci a bezprostředním kontaktu se světem okolo nás. Programy konsorcia SEVER ročně
zažije několik tisíc dětí a mladých lidí. Samotný SEVER Horní Maršov, o.p.s. se v roce 2015
soustředil na krátkodobé programy pro třídy ze základních a mateřských škol, které navštívily
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK v Horním Maršově a s podporou grantu
Královéhradeckého kraje také pro mateřské školy na Trutnovsku (přes 200 účastníků) a v rámci
konsorcia SEVER jeho pracovníci spoluzajišťovali 33 týdenních a delších pobytových výukových
programů pro základní a střední školy s téměř 800 účastníků.

Vzděláváme vzdělavatele a podporujeme školy a vzdělávací instituce
Klíčovým tématy, jimž se SEVER Horní Maršov o.p.s. nejvíce věnoval ve vzdělávání učitelů i
dalších vzdělavatelů (lektorů, pracovníků v mimoškolním vzdělávání, DVPP apod.) a v podpoře
škol a vzdělávacích institucí byla výuka v přírodě, místně zakotvené učení a propojování
environmentálního a globálního rozvojového vzdělávání.
Výuky v přírodě se týkala většina osmi jedno- i vícedenních seminářů s celkovou účastí více
než 50 účastníků. K nejzajímavějším akcím patřily semináře „Vzděláváme venku“ s britskou
lektorkou Juliet Robertson (spoluorganizované s dalšími členy konsorcia SEVER a SEV
Kaprálův mlýn), terénní seminář „Po cestě kamenité“, seminář „Questing pro učitele“, letní
„Terénní repetitorium přírodních věd“ a semináře pro učitelské týmy k poznávání přírody přímo
v lokalitě školy „Co máme za humny“. Podporu učitelů k využívání výuky v terénu podpořil
v rámci projektu „Co máme za humny“ grant Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a
zakázka Ministerstva životního prostředí. Na zakázku Ministerstva životního prostředí jsme
uspořádali pro více než 70 účastníků i celostátní třídenní konferenci „Kontakt dětí s přírodou“,
zaměřenou na tematizaci otázek, proč děti nechodí do přírody, co to způsobuje a jak to řešit.
Místně zakotvené učení jsme díky podpoře programu Kamarádi vzdělávání Nadačního fondu
České bankovní asociace spolu s dalšími členy konsorcia SEVER rozvíjeli v rámci
dlouhodobého programu „Škola pro udržitelný život“. Grant „Spolu si pomáháme, společně
se vzděláváme aneb místně zakotvené učení v praxi” pokračující i do roku 2016 podporuje
zejména využití metody místně zakotveného učení pro zlepšení motivace dětí z 1. stupňů
základních škol k učení a zvýšení zájmu rodičů o výuku. Podpoře učitelů v rámci programu
„Škola pro udržitelný život“ sloužily kromě dosavadních materiálů i nová série seminářů pro nové
zájemce o program, nově vytvořená skripta, konzultace a čtvrtletní elektronický newsletter
"Škola pro udržitelný život" a aktualizace webu www.skolaprozivot.cz. Novým rámcem místních
projektů škol se staly globální Cíle udržitelného rozvoje OSN.
Významnou součástí podpory učitelů v Královéhradeckém kraji byla tradiční již 16. krajská
konference EVVO, v roce 2015 zaměřená pod názvem „Naše společná budoucnost“ na
propojování environmentálního a globálního rozvojového vzdělávání, resp. promítnutí nových
globálních Cílů udržitelného rozvoje OSN (SDGs) přijatých OSN v září 2015 na místní
úroveň a do výuky na školách. Vedle samotných Cílů udržitelného rozvoje konference
připomněla Evropský rok rozvoje 2015 a 70. výročí vzniku OSN.
Kromě zakázky
Královéhradeckého kraje ji podpořila Česká rozvojová agentura a spolupracovala na ní
Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové a Informační centrum OSN. To umožnilo
získat vedle 100 účastníků z kraje i zajímavé složení lektorů, hostů a materiálů – např. lektory
z Katedry mezinárodních rozvojových studií Univerzity Palackého Olomouc a IC OSN, účast
zástupce ČRA, výstavu o Cílech udržitelného rozvoje z Odboru udržitelného rozvoje Úřadu vlády
CR či výstavu „Supermarket svět“ organizace NaZemi. V dvou sériích praktických dílen
konference poskytla účastníkům informace a náměty pro práci s tématy ve školách i v
mimoškolním vzdělávání.
Ve školách v celé ČR probíhala také realizace společného projektu s firmou MAKROILS, s.r.o.
zaměřená na osvětu o možnosti znovuvyužití použitých rostlinných olejů i systém jejich odběru
ze škol a školských zařízení. V rámci této aktivity jsme v r. 2015 spolupracovali s cca 60
školami.

Propagujeme ochranu životního prostředí
SEVER Horní Maršov o.p.s. spolupracoval v rámci konsorcia SEVER na pořádání několika
osvětových akcí pro obyvatele i návštěvníky východních Krkonoších. K největším patřily oslavy
Dne Země v Krkonoších a tradiční 13. ročník ekofestivalu pod širou oblohou DOTEKY,
tentokrát s dílnami na téma „Cesty zvuku“.
V rámci projektu „Za krásami maršovského krasu“ podpořeného MŽP vznikla nová stezka po
krasových zajímavostech východních Krkonoš, k ní i k další geologické stezce vznikly
průvodcovské a badatelské listy, proběhly dvě geologické procházky (terénní exkurze) a
vernisáž fotografií speleologa Radka Táslera „Krásy krasu“. SEVER Horní Maršov o.p.s. se
podílel i na několika dalších výstavách v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK a na
činnosti jeho infokoloniálu (informačního návštěvnického centra a prodejny místních produktů).

Vytváříme podmínky pro ekologickou výchovu a vzdělávání pro
udržitelný rozvoj
SEVER Horní Maršov o.p.s. na zakázku Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí
a akčním plánem EVVO zajišťoval v roce 2015 činnost krajského koordinátora
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Královéhradeckém kraji. PS podporou
dalších členů konsorcia SEVER poskytoval široké spektrum služeb pedagogům, pracovníkům
NNO, veřejnosti, veřejné správě a dalším skupinám, zajišťoval administraci Poradního sboru
pro EVVO, nabízel konzultace a metodickou pomoc pro školy, střediska ekologické výchovy,
obce, města a další zájemce, zabezpečoval přípravu a tisk krajského bulletinu Ekoton,
společného katalogu služeb EVVO v kraji a Kalendáře akcí pro veřejnost, umožňoval
školám zapojení do projektů, podporoval realizaci výukových programů středisky ekologické
výchovy na území kraje, organizoval konferenci Kapradí a Kapradíčko, spravoval databázi
EVVO a webový portál pro ekologickou výchovu (http://www.ekologickavychova.cz/). V rámci
zakázky také SEVER připravil návrh aktualizace Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji
s výhledem do roku 2025, která byla následně schválena zastupitelstvem kraje.
Společně s organizacemi BEZK a Agentura Koniklec jsme zpracovali pro MŽP obsáhlou
srovnávací analýzu stávajícího stavu projektů EVVO v porovnání se stavem z roku 2010 a
analýzu dopadů podpory z Prioritní osy 7 OPŽP na stav EVVO v ČR a spolupracovali jsme
s SEVER Hradec Králové o.p.s. na návrhu nového Státního programu
EVVO.

Děkujeme…
…členům správní rady:
RNDr. Jiří Kulich - předseda, Ing. Eliška Hájková - místopředseda, Bc. Lenka Hronešová,
Mgr. Jakub Kašpar, RNDr. Blažena Hušková, Mgr. Petr Panaš (do 28.8.2015) a Ing. Ivana
Poláčková (od 28.8.2015)
… členům dozorčí rady:
Mgr. Dita Gollová, Silvie Vacková, Dis., Ing. Martin Vlček (do 28.8.2015), Jana Kutáčková (od
28.8.2015)
… řediteli společnosti, kterým byl Ing. Jaromír Kvasnička
… dalším pracovníkům, kteří v roce 2015 pracovali:
- ve Středisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s.: Šárka Zákravská, Milan
Škandera, Helena Radoňová, Tomáš Brabenec, Anna Kišková, Pavel Vojtěch, Eva
Lučanová, Jana Kutáčková, Hana Kulichová, Monika Kosinová
- na pracovišti v Horním Maršově v rámci konsorcia SEVER: Hana Kulichová, Kateřina
Kulichová, Anna Čtvrtníková, Monika Kosinová, Michaela Glovňová, Karin Kvasničková,
Pavel Vojtěch, Tomáš Brabenec, Milada Dobiášová, Eliška Hajková, Tomáš Hawel,
Jakub Vebr, Lucie Tomášková, Petra Puhlovská, Martin Sklář, Aleš Haták, Petra
Vaculíková, Martina Kollerová, Jáchym Škoda, Iveta Trubačová, Jan Franta
… dobrovolníkům!
… ostatním členům konsorcia SEVER:
Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Středisko
ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s. a Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec
Králové o.p.s.
… dalším partnerům v rámci realizovaných zakázek a grantů:
Správa KRNAP Vrchlabí, BEZK, Agentura Koniklec o.p.s., Junák - český skaut, Kaprálův mlýn
z.s.,, Makroils s.r.o.
… donátorům:
Ministerstvo životního prostředí, Královéhradecký kraj, Česká rozvojová agentura, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Nadační fond České bankovní asociace na podporu
vzdělávání, Úřad práce ČR - pracoviště Trutnov
… všem ostatním, kteří s námi v roce 2015 spolupracovali!

Finanční část

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

A. Náklady

Činnost hlavní

Celkem

I.Spotřebované nákupy celkem

689

689

Spotřeba materiálu

687

687

Spotřeba energie

3

3

II.Služby celkem

947

947

Cestovné

24

24

Náklady na reprezentaci

18

18

Ostatní služby

905

905

III.Osobní náklady celkem

984

984

Mzdové náklady

747

747

Zákonné sociální pojištění

236

236

Zákonné sociální náklady

1

1

V.Ostatní náklady celkem

25

25

Jiné ostatní náklady

25

25

Náklady celkem

2646

2646

I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

2117

2117

Tržby z prodeje služeb

2117

2117

B.Výnosy

IV.Ostatní výnosy celkem

1

1

Kursové zisky

1

1

VI.Přijaté příspěvky celkem

37

37

Přijaté příspěvky (dary)

37

37

VII.Provozní dotace celkem

870

870

Provozní dotace

870

870

Výnosy celkem

3025

3025

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

379

379

D. Výsledek hospodaření po zdanění

379

379

ROZVAHA ke dni 31. 12. 2015 (v celých tisících Kč)

AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Krátkodobý majetek celkem

381

1020

Pohledávky celkem

374

53

Odběratelé

5

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se
státním rozpočtem

148

Dohadné účty aktivní

225

48

Krátkodobý finanční majetek celkem

7

965

Pokladna

4

27

Účty v bankách

3

938

Jiná aktiva celkem

2

Náklady příštích období

2

Aktiva celkem

381

1020

PASIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Stav k poslednímu dni
účetního období

Vlastní zdroje celkem

-60

319

Výsledek hospodaření celkem

-60

319

Účet výsledku hospodaření

-74

379

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta
minulých let

14

-60

Cizí zdroje celkem

441

701

Krátkodobé závazky celkem

441

317

Dodavatelé

73

Ostatní závazky

2

Zaměstnanci

122

Závazky k institucím soc.zabezp. a
veř.zdrav.pojištění

64

Ostatní přímé daně

-2

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

440

58

Jiná pasiva celkem

384

Výnosy příštích období

384

Pasiva celkem

381

1020

