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P edstavujeme SEVER
Jde nám o v c - Jde nám o sv t
SEVER Horní Maršov, o.p.s. byl založen St ediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory –
SEVER, Brontosaurus Krkonoše (*1994) v roce 2012 pro pokračování a rozvíjení činností
fungujících pod značkou SEVER od roku 1994 a je součásti konsorcia SEVER, jehož dalšími
členy jsou krom této společnosti a zakládajícího spolku i St edisko ekologické výchovy SEVER
Litom ice o.p.s. (*2012) a St edisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové o.p.s. (*2012)
Konsorcium funguje jako seskupení samostatných a sob stačných jednotek s vysokou mírou
vzájemné solidarity a podpory, které spojuje je značka, historie, poslání a služby.
Posláním St ediska ekologické výchovy SEVER je usilovat o prohloubení odpov dného jednání
v či p írod a planet i mezi lidmi navzájem a sm uje k udržitelnému životu prost ednictvím
výchovy a vzd lávání, založených na „5P“:
- prožitku
- praktické činnosti
- participaci
- p ímém kontaktu se sv tem okolo nás
- propojení r zných obor
V naší práci hrají klíčovou roli tyto hodnoty:
- udržitelnost (uvnit i navenek - ve fungování organizace i okolního sv ta)
- p íroda (p íroda jsme my)
- vztahy (mezi lidmi, lidmi a p írodou, v p írod )
- porozum ní – vzd lávání/učení se, poznání, moudrost, naslouchání
- odpov dnost
Našim hlavním cílem je výchova, vzd lávání a osv ta pro d ti, mládež a dosp lé zejména
v oblasti ekologické/environmentální výchovy, vzd lávání, osv ty a poradenství a výchovy,
vzd lávání a osv ty pro udržitelný rozvoj.
Mezi naše hlavní činnosti pat í vzd lávání d tí, mládeže, pedagogických pracovník , dalších
profesních a zájmových skupin i ve ejnosti, po ádání osv tových a dobrovolnických akcí,
realizace projekt , zam ených na životní prost edí a péči o krajinu. Sv j program realizujeme
na místní, krajské, celorepublikové i mezinárodní úrovni.
Společnost St edisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. je zapsána v rejst íku
obecn prosp šných společností vedeným Krajským soudem v Hradci Králové. Sídlo SEVERu
je v objektu památkov chrán ném objektu bývalé fary v Horním Maršov , citliv
zrekonstruované na ekologicky šetrný d m - v dom DOTEK (D m Obnovy Tradic, Ekologie a
Kultury) na adrese Horská 175, Horní Maršov 542 26
IČO: 28831055 DIČ: CZ28831055
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 2016 se společnost stala plátcem DPH.

Vzd láváme d ti a mladé lidi, žáky a studenty ve školách i ve volném
čase
Základním, st edním a mate ským školám nabízíme krátkodobé i pobytové ekologické
výukové programy zam ené na ochranu a poznávání p írody, ochranu životního prost edí,
udržitelný rozvoj a udržitelný zp sob života. Školy tyto programy využívají p i výuce zejména p i
napl ování pr ezových témat jako je Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova,
Výchova demokratického občana a
Výchova k myšlení v evropských a
Nov vytvo ený program „P íb h krkonošské zručnosti
aneb co um l malý Josífek p ed sto lety a co umíš ty
globálních souvislostech v rámci
dnes?“ hravou formou
p iblížuje využívání místních
školních vzd lávacích program .
p írodních zdroj
v minulosti i současnosti - stará
Vzd lávání d tí a mladých lidí se
krkonošská emesla (hlavn d eva ství a sklá ství) a
snažíme vést p edevším formami
současné regionální výrobky a jejich význam. Klade d raz
založenými na prožitku, praktické
na vyzkoušení r zných postup (nap . ruční výroba papíru,
činnosti, jejich vlastní participaci a
másla), pochopení, jakou obživu umož ovalo místní
bezprost edním kontaktu se sv tem
prost edí p ed sto lety,
a seznámení se současnými
okolo nás. Programy konsorcia
regionálními výrobky, jejich značením a výhodami. Součástí
SEVER ročn zažije n kolik tisíc
je výroba malého dárku tradičními technologiemi.
d tí a mladých lidí.
Programy realizované SEVERem Horní Maršov v roce 2016:
Pobytové:
- 21 pro ZŠ v počtu 13 642,5
účastníkohodin
- 11 pro SŠ v počtu 8 048 účastníkohodin
Denní:
- 29 pro MŠ v počtu 674 účastníkohodin
- 68 pro ZŠ v počtu 2 616,5
účastníkohodin
- 2 pro SŠ v počtu 82 účastníkohodin

Pobytový program “Vítejte v Krakonošov
království” je určen pro 1. stupe ZŠ a pojat jako
procházka po Krkonoších s jednotlivými tematickými
dny. Žáci se v pr b hu týdne potkávají s r znými
badatelskými úkoly - objevují jedinečnost krkonošské
p írody, zkoumají zdravotní stav lesa, zahrají si
simulační hru (p i které zjiš ují, jak správn zacházet se
společnými zdroji), poznají, co je welfare zví at a
vyzkouší si využití a zpracování p írodních produkt či
práci na zahrad .

Na kontakt s p írodou byly zam eny kroužky, víkendovky a tábory: kroužek Hrátky v p írod , 2
turnusy letního tábora „Malý tábor pro malé d ti“, podzimní tábor i zimní víkendovka o
netopýrech.Tyto činnosti podpo ilo grantem MŠMT („V p írod je co d lat po celý rok“) a
Královehradecký kraj („V p írod se nenudíme“). Sch zky kroužku i v tšina táborových aktivit
probíhá venku za každého počasí, velké díky pat í d tem za práci odvedenou na farské zahrad .
Ve spolupráci s organizací INEX-SDA a v rámci projektu „Mladí pro Krkonoše, Krkonoše pro mladé“
podpo eného Královéhradeckým krajem se 1.–14.8.2016 uskutečnil mezinárodní tábor pro
mládež v Dom obnovy tradic, ekologie a kultury - DOTEK, zam ený na životní prost edí a rozvoj
šetrné turistiky v Krkonoších s účastníky z ČR, Polska, Itálie, USA, Číny. Účastníci absolvovali
workshopy a terénní exkurze a zúčastnili se setkání s ve ejností, kde p edstavili své zem . V
programu byla i dobrovolnická práce p i údržb areálu DOTEK, úprav ve ejného prostranství a
managementu luk v okolí.
Na SEVERu prob hly i praxe pro studenty VŠ v rozsahu 52 hodin.

Vzd láváme vzd lavatele a podporujeme školy a vzd lávací instituce
Klíčovým tématy, jimž se SEVER Horní Maršov o.p.s. nejvíce v noval ve vzd lávání učitel i
dalších vzd lavatel (lektor , pracovník v mimoškolním vzd lávání, DVPP apod.) a v podpo e
škol a vzd lávacích institucí byla místn zakotvené učení, výuka v p írod a propojování
environmentálního a globálního rozvojového vzd lávání.
Místn zakotvené učení SEVER rozvíjí a v ČR propaguje v rámci dlouhodobého programu
„Škola pro udržitelný život“, který funguje od r.2004 a zapojuje školy ze všech kraj České
republiky (www.skolaprozivot.cz). V roce 2016 realizovaly tyto školy n kolik desítek místních
praktických projekt , p i nichž žáci pomáhali místu, kde žijí, a zárove rozvíjeli své kompetence
pro udržitelný život, Podpo e učitel v rámci programu „Škola pro udržitelný život“ sloužilo krom
dosavadních materiál i 11 uspo ádaných seminá pro účastníky programu i nové zájemce o
n j, nov vydané metodiky a p íklady školních projekt , konzultace, čtvrtletní elektronický
newsletter "Škola pro udržitelný život" a aktualizace webu www.skolaprozivot.cz. Pod záštitou
ministra životního prost edí a ministryn školství prob hla v rámci programu 23. zá í 2016
v budov MZP v Praze celostátní konference „Učíme se péčí o místo – tvo íme sv t který
chceme“ s cca 100 účatsníky z ve ejné správy, škol i neziskových organizací. Rámcem
praktických místních projekt škol jsou globální Cíle udržitelného rozvoje OSN (Sustainable
Development Goals – SDGs).

Další rozvoj programu umožnilo n kolik podporovatel .
Grant na projekt „Spolu si pomáháme, společn se vzd láváme aneb místn zakotvené učení v
praxi” od Nadačního fondu České bankovní asociace programu Kamarádi vzd lávání podpo il
zejména využití metody místn zakotveného učení pro zlepšení motivace d tí z 1. stup
základních škol k učení a zvýšení zájmu rodič o výuku.

Grant z OP VVV na projekt „Mist i kolegiální podpory v oblasti p írodov dné gramotnosti“, na
n mž spolupracují vzd lávací centrum TEREZA, školské za ízení pro environmentální
vzd lávání Lipka Brno a St edisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, se zam uje
kolegiální podporu pedagog ze ZŠ a SŠ. Postupn se jej zúčastní 64 škol a p es 180
pedagog , z toho t etina se bude ve spolupráci se SEVERem v novat práv místn
zakotvenému učení. Poskytne zkušeným pedagog m podporu, aby p sobili jako pedagogičtí
líd i a interní mento i na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagog , kte í
budou společn plánovat, navšt vovat se p i výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s
aktivními metodami výuky v p írodov dné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring
koleg . Školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzd lávání, setkávání a
podporu pedagog m z dalších škol.
Ze stejného zdroje je podpo en i další společný projekt „CIVIS: zaost eno na občanské a
sociální kompetence“, v n mž SEVER rozvíjí místn zakotvené učení a program Škola pro
udržitelný život. Realizují jej společn op t Lipka, St edisko ekologické výchovy SEVER Horní
Maršov, TEREZA, ale také Člov k v tísni, NaZemi, Univerzita Hradec Králové a Masarykova
univerzita Brno. Projekt se zam uje na rozvoj kompetencí k sociáln a environmentáln
odpov dnému chování. Prost ednictvím společenství praxe a akčního výzkumu ov uje na 35
zapojených školách účinné metodické p ístupy (vedle čty dalších práv
místn zakotvené
učení), podporuje sdílení zkušeností mezi učiteli z praxe a akademiky z VŠ, pojmenovává
hladiny klíčových kompetencí a identifikuje bariéry bránící zavád ní metodik do škol.
S postupy místn zakotveného učení a zárove s metodou p íb hové linie (Story Line
Approach) pracuje i projekt Školy pro šetrnou turistiku v KRNAP, do n jž se zapojily čty i
skupiny žák sedmých t íd ZŠ Komenského Trutnov, ZŠ Školní Vrchlabí a ZŠ Rokytnice nad
Jizerou, celkem 60 žák a 6 pedagog . Žáci p i úvodních výukových programech zjiš ovali,
jakým p ínosem i zát ží je turismus pro Krkonoše a následn prakticky podpo ili rozvoj
udržitelné
turistiky
ve
svém
okolí
–
navrhli
questy
a
stezky
(http://sever.ekologickavychova.cz/nove-krkonosske-stezky-vytvoreny-detmi/).
Projekt byl
podpo en z Státního fondu životního prost edí.
Na výuku v p írod byl zam en dvanáctidenní školicí cyklus pro vzd lavatele Praktická
péče o p írodní zahradu společn
s d tmi i významná součást podpory učitel
v Královéhradeckém kraji – každoroční, tentokrát 17. krajská konference EVVO. Pod názvem
„P íroda pod okny“ se konference zam ila na význam kontaktu (nejen) d tí s p írodou,
prob hla 7.-8. íjna 2016 a zúčastnilo se jí na 80 účastník z kraje i zajímavých lektor a host .
Ve dvou sériích praktických dílen konference poskytla účastník m informace a nám ty pro
výuku v terénu ve školách i v mimoškolním vzd lávání. Podobn byla zam ena i 8. regionální
konference pro pedagogy mate ských škol Kapradíčko, zajišt ná v rámci krajské koordinace
EVVO v Královéhradeckém kraji SEVERem Hradec Králové.

Díky podpo e Libereckého kraje byla zahájena p íprava dalšího ročníku projektu Modelové
klimatické konference. V tomto projektu SEVER dále rozvíjí metodiku simulovaných
žákovských konferencí, v roce 2016 byl projekt zahájen a probíhal výb r škol a úpravy
metodiky, následn se žáci z 5 zapojených škol stanou delegáty jednotlivých zemí na
simulované konferenci OSN o klimatu a budou vyjednávat mitigační opat ení a adaptační
opat ení financovaná mezinárodním klimatickým fondem.
SEVER Horní Maršov po ádal 7. ročník specializačního studia pro školní koordinátory
environemntální výchovy, který v srpnu 2016 úsp šn
dokončilo 27 absolvent
z Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.
Dalšími tematickými vzd lávacími akcemi po ádanými SEVERem Horní Maršov pro učitele byly
seminá e Čtená ská gramotnost v environmentální výchov , a Mindfulness – prevence
stresu, vyho ení a cesta ke zvýšení psychické odolnosti pedagoga, pro lektory
environmetální výchovy pak seminá Modul 1 – Základní kurz environmetální výchovy pro
pedagogy a lektory EV.

Propagujeme ochranu životního prost edí a šetrnou turistiku
SEVER Horní Maršov o.p.s. spolupracoval v rámci konsorcia SEVER na po ádání osv tových
akcí pro obyvatele i návšt vníky východních Krkonoších – nap . oslavy Dne Zem v Krkonoších,
Férová snídan , 14. ročník ekofestivalu pod širou oblohou DOTEKY, NAIFF – filmový festival o
domorodých národech, výstava Místo mého srdce, Zahradní slavnost, Jablečná ned le, Vánoční
pobejtek.
Celoročn byl zájemc m k dispozici denn otev ený infokoloniál (informační a návšt vnické
centrum a prodejna místních produkt ) v Dom obnovy tradic, ekologie a kultury DOTEK.
Infokoloniál nabízel informace, poradensví, místních produkt , zážitkové stezky a questy v okolí,
a také pr vodcovské služby – jednak po areálu bývalé fary, včetn interaktivní hravé expozice
„Jak žít a p ežít v p írod i civilizaci“ a p írodní zahrady, jednak nov od srpna 2016 i ve
znovuotev eném sousedním kompletn zrekonstruovaném renesančním kostele..
Z programu Erasmus byly činnosti v interpretaci místního d dictví podpo eny grantem na projekt
„Jak na interpretaci p írodního a kulturního d dictví“

Vytvá íme podmínky pro ekologickou výchovu a vzd lávání pro
udržitelný rozvoj
SEVER Horní Maršov o.p.s. na zakázku Královéhradeckého kraje v souladu s krajskou koncepcí
a

akčním

plánem

EVVO

zajiš oval

v roce

2016

činnost

krajského

koordinátora

environmentálního vzd lávání, výchovy a osv ty v Královéhradeckém kraji. PS podporou
dalších člen konsorcia SEVER poskytoval široké spektrum služeb pedagog m, pracovník m
NNO, ve ejnosti, ve ejné správ

a dalším skupinám, zajiš oval administraci Poradního sboru

pro EVVO, nabízel konzultace a metodickou pomoc pro školy, st ediska ekologické výchovy,
obce, m sta a další zájemce, zabezpečoval p ípravu a tisk krajského bulletinu Ekoton,
společného katalogu služeb EVVO v kraji

a Kalendá e akcí pro ve ejnost, umož oval

školám zapojení do projekt , podporoval realizaci výukových program

st edisky 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 p ipravil návrh aktualizace Koncepce EVVO v Královéhradeckém kraji
s výhledem do roku 2025 a navazujícího Akčního plánu, které byly následn

schváleny

zastupitelstvem kraje.
Se SEVERem Hradec Králové o.p.s. jsme návazn na zakázku MŽP z roku 2015 spolupracovali
na projednáváních návrhu nového Státního programu EVVO, který byl
v červenci 2016 schválen vládou ČR.

Ve spolupráci s Ú adem práce Trutnov jsme se zapojili do propagační akce Týden vzd lávání
dosp lých.

D kujeme…
…člen m správní rady:
RNDr. Ji í Kulich - p edseda, Ing. Eliška Hájková - místop edseda, Bc. Lenka Hronešová, Mgr.
Jakub Kašpar, RNDr. Blažena Hušková, Ing. Ivana Poláčková
… člen m dozorčí rady:
Mgr. Dita Gollová, Silvie Vacková, Jana Kutáčková (od 31.3.2016)
… editeli společnosti, kterým byl do 31.3.2016 Ing. Jaromír Kvasnička
… editelce společnosti, kterou se od 1.4.2016 stala Jana Kutáčková
… dalším pracovník m, kte í v roce 2015 pracovali
- ve St edisku ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s.: Šárka Škodová
(Zákravská), Milan Škandera, Helena Rado ová, Tomáš Brabenec, Anna Kišková, Pavel
Vojt ch, Eva Lučanová, Jana Kutáčková, Hana Kulichová, Monika Kosinová, Jaromír
Kvasnička, Milada Dobiášová, Kate ina Kulichová, Jitka Bučková, Karin Kvasničková,
Eliška Hajková, Jakub Vebr, Kate ina Simajchlová, Ji í Kulich
- na pracovišti v Horním Maršov v rámci konsorcia SEVER: Anna Čtvrtníková, Michaela
Glov ová, Tomáš Hawel, Lucie Tomášková, Aleš Haták, Jáchym Škoda, Lucie Ju íková,
Iveta Trubačová
… dobrovolník m!
… ostatním člen m konsorcia SEVER:
St edisku ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše, St edisko
ekologické výchovy SEVER Litom ice o.p.s. a St edisko ekologické výchovy SEVER Hradec
Králové o.p.s.
… donátor m a dalším partner m v rámci realizovaných zakázek a grant :
Česká rozvojová agentura, Obec Horní Maršov, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj,
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy, Ministerstvo životního prost edí, Nadační fond
České bankovní asociace na podporu vzd lávání, Ú ad práce ČR - pracovišt Trutnov, Správa
KRNAP Vrchlabí, Tereza, Vzd lávací centrum, Lipka – školské za ízení pro environmentální
vzd lávání, INEX-SDA, Makroils s.r.o.,
… všem ostatním, kte í s námi v roce 2015 spolupracovali!

Finanční část
viz p ílohy
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