VÝROČNÍ ZPRÁVA FÓRA OCHRANY PŘÍRODY
ZA ROK 2013

Základní informace o organizaci
Vznik organizace
Datum založení organizace (registrace ministerstvem vnitra): 6. 9. 2011.
Činnost organizace byla zahájena na jaře roku 2011.

Status
občanské sdružení

Poslání organizace
Fórum ochrany přírody představuje svobodný myšlenkový prostor založený na aktivním
přístupu, vzájemné toleranci a schopnosti účastníků shodnout se na konsensuálních
výstupech.
Fórum poskytuje prostor k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v aktivitách ochrany
přírody. Zajišťuje svobodné vyjadřování názorů svých členů bez politických či
institucionálních vlivů.
Systém práce je založen na fungování permanentní názorové platformy v rámci
internetových stránek www.forumochranyprirody.cz a na pravidelných setkáváních.
Posláním sdružení je
(a) zvyšování informovanosti veřejnosti v oblasti ochrany přírody;
(b) posílení sounáležitosti ochranářské obce:
(c) zajišťování oborové diskuse v oblasti ochrany přírody;
(d) poskytnutí opory pro využívání výstupů fóra v ochraně přírody;
(e) podpora vzdělávání v oblasti ochrany přírody.
Cílem sdružení je vytvoření a správa:
(a) svobodného myšlenkového prostoru založeného na aktivním přístupu a vzájemné
akceptaci;
(b) prostoru k diskusi, předávání poznatků a hledání řešení v aktivitách ochrany přírody;
(c) zázemí pro odbornou a morální kolektivní autoritu v oblasti ochrany přírody.

Orgány sdružení
Statutární zástupce
RNDr. Petr Roth, předseda rady sdružení

Rada sdružení
RNDr. Petr Roth, předseda rady sdružení
Mgr. Jan Dušek
RNDr. Tomáš Rothröckl

Kontrolní komise
Mgr. Michael Hošek
Mgr. Lenka Vokasová

Projekty a další aktivity
Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy
Popis:
Ochrana přírody je veřejným zájmem a celospolečenskou odpovědností. Vzdělávání
veřejnosti je ale v tomto oboru věnováno málo pozornosti. Proto bude v rámci projektu
vytvořena informační a vzdělávací platforma, kde bude veřejnost moci získat odborně
podložené informace o fungování přírody a krajiny, a to formou e-learningových kurzů,
on-line seminářů, obsáhlé databáze vědeckých informací a příkladů dobré a špatné
praxe. Garanci správnosti údajů převezmou přední čeští vědci a profesionální ochranáři.
Prohloubí se schopnost veřejnosti kriticky hodnotit informace o ochraně přírody, čímž
bude méně náchylná k manipulaci veřejného mínění. Hospodařícím subjektům
informace pomohou předcházet konfliktům a zvýší jejich konkurenceschopnost.
Vedoucí:

Mgr. Jan Dušek

Termín:

květen 2012 – říjen 2013

Donoři:

ESF
prostřednictvím
konkurenceschopnost

Operačního

programu

Vzdělávání

pro

Setkání Fóra ochrany přírody
Popis:
V dubnu 2013 proběhlo věnované detailní diskusi ke dvěma tématům, a to „Zajištění
ochranářského managementu v chráněných územích“ a „Ochrana stojatých vod“.
V říjnu 2013 bylo setkání věnováno tématům „Jak prodávat ochranu přírody?“, „Ochrana
toků a jejich povodí“ a „Problémy s plány péče o maloplošná chráněná území“.
Vedoucí:

Mgr. Jan Dušek

Termín:

duben a říjen 2013

Donoři:

Setkání byla podpořena prostředky projektu PROVAZ: PROpojení Vzdělávání A
nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu - od teorie k praxi (ESF
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost)

Finance
Zhodnocení základních finančních údajů
Za rok 2013 jsme dosáhli hospodářského výsledku

611 524,-

Přehled o nákladech a výnosech roku 2013 (zaokrouhleno na tisíce Kč)
Náklady celkem

1 385 998,-

Výnosy celkem

1 997 522,-

Náklady dle členění
Spotřebované nákupy

76 711,-

Služby

544 903,-

Osobní náklady

555 209,-

Ostatní náklady

209 175,-

Náklady celkem

1 385 998,-

Výnosy dle členění
Přijaté dary
Tržby z prodeje služeb

595 000,27 000,-

Provozní dotace

1 375 522,-

Výnosy celkem

1 997 522,-

Stav dlouhodobého majetku organizace
Dlouhodobý hmotný majetek

0,-

Dlouhodobý nehmotný majetek

0,-

Odborní zaměstnanci na HPP
Mgr. Jan Dušek


koordinátor webové platformy www.forumochranyprirody.cz



koordinátor projektu Vzdělávání veřejnosti v otázkách ochrany přírody pomocí
odborné informační platformy



koordinátor setkání Fóra ochrany přírody

Mgr. Simona Poláková


koordinátorka přímých vzdělávacích modulů v projektu Vzdělávání veřejnosti v
otázkách ochrany přírody pomocí odborné informační platformy

Kontaktní údaje
www.forumochranyprirody.cz
forumochranyprirody@email.cz
Sídlo organizace:
Slezská 125, 130 00 Praha 3
Číslo účtu:

2900210360/2010

IČ:

22719466

DIČ:

CZ 22719466

