
Projekt Akce Příroda � Akce Brontosaurus

A. Popis projektu

Projekt Akce Příroda � Akce Brontosaurus usiluje o aktivní zapojení mláde�e do ochrany �ivotního
prostředí. Hlavní náplní projektu jsou víkendové pracovně - pobytové akce na pomoc ekologům -
praktikům.  Spojení pobytu v přírodě, práce na její ochraně a zábavy v kolektivu mladých lidí
poskytuje jedinečnou příle�itost pro výchovu k trvale udr�itelnému způsobu �ivota, osobní
zodpovědnosti a anga�ovanosti. Projekt se rovně� zaměřuje na zapojení účastníků na vy��í úrovni,
vychovává nové organizátory schopné pořádat akce podobného charakteru ve svém regionu. Součástí
projektu je i cílená propagační kampaň, která zaji�ťuje příliv nových účastníků a také popularizuje
aktivity a dosa�ené výsledky mezi �ir�í veřejností. Specifické místo zaujímá časopis Je�těr, který je
�ivým poutem společenství účastníků a příznivců projektu. Projekt navazuje na star�í tradici (1974-)
s dobrým jménem a je pokračováním jejího návratu v obnovené podobě (1999-).

Jak je uvedeno vý�e, projekt vychází z třicetileté tradice činnosti organizace, ale sna�í se oslovit dne�ní
mladé lidi.

B. Cíle

Hlavním cílem projektu je zapojení neorganizované mláde�e do aktivní spolupráce na ochraně
�ivotního prostředí. Účelem projektu je vytvořit dostatečnou a přita�livou nabídku víkendových akcí, na
kterých by mohli mladí lidé formou dobrovolné práce přispět k ochraně �ivotního prostředí.

Druhým cílem je výchova organizátorů, jinými slovy zapojení mláde�e do projektu na vy��í úrovni,
poskytnutí kvalitního zázemí pro osobnostní a odborný růst mladých lidí tak, aby byli schopni sami
organizovat akce podobného typu.

Třetím cílem je praktická pomoc a podpora jedincům a organizacím usilujícím o ochranu �ivotního
prostředí, tj. biofarmáři, alternativní lesníci, správy CHKO, apod.

�ir�ími cíli jsou zlep�ení informovanosti mláde�e o rozvoji a fungování neziskového sektoru, zejména
v oblasti O�P, a výchova k trvale udr�itelnému způsobu �ivota.

C. Seznam cílových skupin

Počet přímých příjemců, tj. účastníků akcí a ekologů � praktiků, lze odhadnout na základě dosavadních
zku�eností vcelku přesně; počet nepřímých příjemců naopak velmi tě�ko (mů�e se jednat o ty, kteří
přijdou do kontaktu s propagačními materiály, rodinné příslu�níky i přátele účastníků akcí a dal�í).

Přímí příjemci
mláde� S�                              100
mláde� V�                              300
mláde� ostatní                        100

důvody pro výběr cílových skupin a aktivit

Původní my�lenka Akce Brontosaurus, která se zrodila v roce 1974, počítala s oslovením
neorganizované S� a V� mláde�e. Ukázalo se, �e to byl skvělý krok, neboť výzva se setkala
s mohutnou odezvou. Obnovení tradice v roce 1999 a velký zájem, který Akce Příroda vyvolala,
ukazují, �e i dnes má mladým lidem tato forma aktivit co říci. Nejčastěji nám sdělují, �e účast na
akcích je pro ně vhodnou alternativou trávení volného času. Láká je mo�nost seznámit se s novými



lidmi, najít si přátele či partnera, a to, jak zdůrazňují, ve společnosti lidí, kteří vyznávají hodnoty
odli�né od konzumní společnosti.

Středo�kol�tí studenti  jsou vhodnou věkovou skupinou pro svoji ochotu experimentovat, zamý�let se
nad ideály a nad�eně je uskutečňovat, jako� i pro relativní otevřenost zku�enostem a vlivu star�ích
kamarádů při hledání své vlastní cesty. Podstatný je rovně� dostatek volného času a chuť trávit
víkendy mimo domov.

Studenti vysokých �kol se vyznačují podobnými vlastnostmi, ke kterým navíc přistupuje vět�í psychická
zralost, vy��í  odborná způsobilost a orientace v problémech (zvlá�tě u posluchačů zabývajících se
souvisejícím oborem), a předev�ím schopnost nést osobní zodpovědnost spojenou s vlastní aktivitou.

Mladí organizátoři jsou lidé nad�ení prací s lidmi, vyznačují se velkou ochotou učit se a brát na sebe
odpovědnost. Pořádání akcí je pro ně způsobem seberealizace. Jejich odměnou bývá radost a
poděkování druhých.

Specifickou cílovou skupinou jsou ekologové � praktici (ochranáři, biofarmáři, lesníci�), jejich� činnost
je velmi důle�itá a přínosná pro společnost, ov�em nedostává se jí adekvátního zájmu a ocenění. Jak
potvrzuje rostoucí zájem této skupiny, dobrovolná pomoc mladých lidí je pro ně podporou a mo�ností,
jak sdílet a �ířit vlastní my�lenky.

Víkendové akce se osvědčují z několika důvodů:
- práce a pobyt v přírodě, v příjemném prostředí, je pro vět�inu studentů ideální formou aktivního

odpočinku
- práce je smysluplná, výsledky jsou patrné, účastníci mají dobrý pocit, �e udělali něco pro O�P
- účastníci přicházejí do kontaktu s praktiky � lidmi, kteří se zabývají ochranou přírody, ekologií,

�etrným hospodařením dlouhodobě a mají velké znalosti, zku�enosti i výsledky
- účastníci si osvojují znalosti o O�P přirozenou cestou, na konkrétních příkladech, mnohdy si ani

nev�imnou, �e se něco učí � zadávání pracovního úkolu je spojeno s vysvětlením �ir�ího smyslu
celého úsilí

- herní aktivity i pracovní činnost vhodně strukturují čas, usnadňují seznamování, experimentování
s vlastní rolí, hledání vlastní identity

- akce jsou značně různorodé v závislosti na osobnosti organizátora a místě, kde se konají � někteří
účastníci si oblíbí lokalitu, kam se opakovaně vracejí, jiní vyhledávají akce určitého organizátora

- je zde prostor vyzkou�et si různé role, být sám sebou, vystoupit ze zaběhaných kolejí bě�ného
�ivota

- nechybí perspektiva, mo�nost navázat,  tzn. zúčastnit se dal�ích akcí, vracet se na místo konání
(chráněné území, biofarma), pozorovat dlouhodobé výsledky své práce, znovu se setkat s přáteli 

- s přibývajícími zku�enostmi jsou účastníkům nabízeny dal�í mo�nosti osobního rozvoje
- pro organizátory není příprava časově ani jinak příli� náročná, bohatě ji vyvá�í odměna a ocenění,

které se jim dostane od účastníků a ekologů - praktiků
- pro začínající organizátory je zde řada příle�itostí vyzkou�et si vedení kolektivu i jednotlivých

aktivit a postupně přebírat vět�í míru zodpovědnosti
- pro ekology � praktiky je mno�ství odvedené práce výraznou pomocí

Supervizní setkání plní předev�ím tyto funkce:
- zji�tění potřeb organizátorů, vyjádření podpory jejich činnosti
- zaji�tění odborné přípravy organizátorů
- příprava, kontrola a vyhodnocení průběhu víkendových aktivit, pru�né reagování na změny
- předávání zku�eností mezi organizátory
- zaji�tění komunikace mezi Koordinační radou Akce Brontosaurus a jednotlivými organizátory



význam projektu pro cílové skupiny

Pro středo�koláky:
- mo�nost smysluplné práce pro O�P
- zajímavá forma seznámení se sférou O�P
- náplň volného času � pozitivní alternativa, přínosná pro společnost, podporující osobní rozvoj
- seznámení s novými lidmi, hodnotami
- vět�í informovanost a rozhled � mů�e pomoci při volbě dal�í �ivotní dráhy
- osobní příklad star�ích a zralej�ích mladých lidí

Pro vysoko�koláky (toté� co S�, k tomu navíc):
- mo�nost praktické konfrontace s obsahem studia
- navázání kontaktů v neziskovém sektoru s mo�ností dal�ího působení
- dal�í vzdělávání se a �kolení (nad rámec svého studia � tzn. �kolení, kurzy)

Pro začínající organizátory:
- práce v týmu, nabytí zku�eností s vedením kolektivů
- získání odborných znalostí z oblasti řízení lidských zdrojů

Pro ekology � praktiky:
- praktická pomoc
- zájem mladých, alespoň částečné ocenění a uznání jejich práce a výsledků
- popularizace činnosti

D. Popis projektu a pou�ité metodiky

Víkendové akce
Začínají zpravidla v pátek odpoledne, či k večeru příjezdem účastníků. Po krátkém přivítání
organizátory jsou jim poskytnuty základní informace týkající se orientace v místě, ubytování atd.
Následuje večerní program, který má umo�nit účastníkům, aby se seznámili, poznali a vytvořili
kolektiv. Zvoleny jsou vět�inou seznamovací hry, povídání, hra na kytaru, apod., značně zále�í na
osobnosti organizátora a skladbě účastníků. Páteční večer bývá obvykle také vyu�it pro seznámení
účastníků s programem a cíli Akce Příroda, s tím, co je druhý den čeká. Nezbytnou součástí je i
vyřízení formálních zále�itostí � vyplnění prezenčních listin, poučení o bezpečnosti práce, sepsání
smlouvy s dobrovolníky.

Sobota bývá dnem pracovním. Je zahájen rozcvičkou či jinou formou příjemného probuzení. Práce
začíná po snídani, s polední přestávkou pokračuje do odpoledne. Vysvětlení pracovních úkolů bývá
spojeno s předná�kou a výkladem �ir�ích souvislostí zadaného úkolu. Večer jsou na programu zábavné
aktivity, ale i diskuze a besedy. V neděli dopoledne se vět�inou u� nepracuje, probíhají herní aktivity,
případně exkurze; kolem poledne se účastníci rozjí�dějí domů.

Při vzniku programu v roce 1999 byla pracovní činnost zaměřena na pomoc při obnově přirozených
lesů  a odehrávala se pouze na jedné lokalitě v Beskydech. Akce v�ak byly přeplněné a organizátoři
byli nuceni jejich počet zdvojnásobit, proto do�lo hned v následujícím roce k roz�íření do více míst po
celé České republice a ke zpestření typu pracovních činností, je� jsou jádrem programu. Tento trend
pokračuje i nadále a hodláme jej udr�ovat v souladu s rostoucím zájmem ze strany veřejnosti. Nejvíce
akcí se koná a bude konat v původní lokalitě v Muchovicích u Ostravice v CHKO Beskydy, kde ji�
několik let hospodaří sdru�ení Beskydčan (v čele s Ing. Leo Ko�ťálem � předním odborníkem v oblasti
obnovy přirozených lesů a alternativního lesnictví, viz �ivotopis v příloze). Práce zde spočívá
v přirozené obnově horských lesů, co� představuje �iroké spektrum činností (sběr semenáčků,
�kolkaření, sázení stromků�). Velkou výhodou kupříkladu je, �e se akce konají přímo pod SPR
Mazácký Grúnik, co� je zachovaný původní horský buko-jedlo-smrkový prales vhodný pro �kolící
exkurze.



Dal�í lokality se nacházejí rovně� v Moravskoslezském, popřípadě Středomoravském kraji  (ekologicky
hospodařící zahradnictví ve Zlatých Horách, luční rezervace v Jeseníkách�), ov�em  některé akce se
konají i na Ji�ní Moravě (předev�ím na biofarmách) a v Čechách (v CHKO Kokořínsko, Jizerské hory �
obnova lesů ve spolupráci s o.s. Staří ochránci Jizerských hor.) Přesný výčet lokalit a akcí se aktuálně
přizpůsobuje poptávce ze strany mláde�e, nabídkám organizátorů a vychází vstříc  potřebám ekologů
� praktiků.

Akce mají vět�inou 15 a� 20 účastníků (podle kapacity a potřeb místa konání � na některých
biofarmách je to méně, na jiných místech zase více, někdy i více ne� 30 lidí) a řídí je 1 a� 3 vedoucí ve
spolupráci s ekology - praktiky působícími v dané lokalitě. Ubytování a strava jsou účastníkům
poskytnuty zdarma jako �odměna�  za vykonanou práci.

Podstatnou změnou oproti minulým letům, kdy Akce Příroda uspokojivě fungovala, je vyčlenění
prostředků na uhrazení stravného dobrovolníkům, co� znamená finanční ulehčení ekologům, pro ně�
je práce vykonávána. Abychom posílili působení v regionu, hodláme účastníkům proplácet jízdné
v plné vý�i do vzdálenosti 60 km. Účastníci, kteří přijedou z vět�í dálky, dostanou proplacenu jen
poměrnou část. Organizátorům budou navíc hrazeny náklady související s přípravou akce a cestovné
v plné vý�i .

Koordinace a kontrola projektu Akce Příroda � Akce Brontosaurus

- je zaji�ťována Koordinační radou Akce Brontosaurus (dále KRAB), která je tvořena koordinátorem
projektu a dobrovolníky. Ka�dý člen KRABu má na starosti fungování a rozvoj projektu v určité lokalitě,
k úkolům, které plní, patří zejména monitorování spokojenosti účastníků a ekologů � praktiků
s akcemi, sestavování kalendáře akcí pro danou lokalitu, kontrola práce organizátorů, apod. Dal�ím
úkolem, který má KRAB na starosti, je roz�iřování spolupráce s NNO. Celý projekt se opírá o spolupráci
s organizacemi ekologů � praktiků: v prvé řadě o spolupráci na partnerské úrovni se sdru�ením
Beskydčan, dále se správami CHKO (CHKO Kokořínsko, CHKO Jeseníky�), s jednotlivými biofarmáři a
s dal�ími organizacemi nevládního sektoru (Staří ochránci Jizerských hor, základní články Hnutí
Brontosaurus ad.).

Supervizní setkání
Důle�itou součástí komplexní přípravy organizátorů jsou supervizní setkání. Zku�eněj�í i začínající
organizátoři se na nich setkávají s členy KRAB, mají mo�nost sdělit své problémy a potřeby, a podělit
se o své zku�enosti. Zahrnuta je i dvouhodinová burza problémů, z nich� jeden je vybrán k diskuzi a
skupinovému ře�ení. Do budoucna počítáme pro tyto účely i s vyu�itím videozáznamů z akcí, jejich
skupinovému promítání a rozboru.

Setkání obsahují rovně� slo�ku výukovou � přizvaní lektoři se zaměřují na témata jako bezpečnost
práce, právní a hygienické předpisy, první pomoc, dramaturgie akcí apod. Tato specifická forma
vzdělávání, �itá na míru Akci Příroda, vhodně doplňuje nabídku nespecifických výukových programů
(viz 1.8 Metodika), které připravují aktivní účastníky na práci s mláde�í v neziskových organizacích.
Organizátoři zde na jedné straně obdr�í určité odborné znalosti, dostane se jim podpory, vyslechnutí
jejich problémů a potřeb. KRAB má na straně druhé přehled o vývoji Akce Příroda a kontrolu nad
kvalitou práce a přípravy organizátorů.

Supervizní setkání probíhají o víkendech, čtyřikrát do roka, a to v�dy na začátku a na konci
podzimního, resp. jarního běhu akcí.

Propagace projektu, jeho aktivit, ideálů a výsledků

Projekt Akce Příroda staví na poměrně rozsáhlé propagační činnosti. Jednotlivé formy propagačních
materiálů se od sebe navzájem li�í jednak tím, komu jsou určeny, jednak mno�stvím a typem
informací, které poskytují



Místa, na nich� jsou ti�těné propagační materiály vyvě�eny, popř. polo�eny či jinak vhodně nabízeny,
jsou různého druhu a charakteru. Nejčastěji se jedná, zvlá�tě u plakátku zvoucího na konané akce, o
nástěnky a informační plochy v prostorách středních a vysokých �kol. Co se týče regionálního
vymezení, nejvíce je mo�no se s nimi setkat v Moravskoslezském a Středomoravském kraji (kde také
probíhá nejvíce akcí).

Roz�iřování materiálů zaji�ťují největ�í měrou pravidelní účastníci akcí, s nimi� je udr�ován stálý
kontakt. Vzhledem k trvalej�ímu zájmu a na základě osobní zku�enosti si dobře uvědomují význam a
mo�nosti na�í činnosti (a jsou tedy dobře motivováni), jsou zárukou přiměřeného a účinného umístění
a pou�ití materiálů. Ty  jim  jsou dodávány buď osobně, např. na prvních jarních či podzimních akcích,
nebo rozesílány po�tou vět�inou je�tě s dal�í zásilkou (např. časopis Je�těr).

Při propagaci bude vyu�íváno i dobrých vztahů se spřátelenými médii z oblasti společenské ekologie -
časopis Sedmá generace, Ekolist. Je u� dobrým zvykem, �e si navzájem vyměňujeme inzeráty
odkazující na vlastní aktivity. Podobná dohoda je neformálně uzavřena i mezi ZČ HB Je�těr a
severočeskou nevládní organizací  Přátelé přírody � navzájem vkládáme materiály druhé strany do
korespondence se členy, resp. příznivci a čtenáři.

Významnou roli pro roz�iřování povědomí o programu Akce Příroda � Akce Brontosaurus hrají
zaběhané propagační akce: Den Země v různých městech, Ekologické dny Olomouc. Zde připravujeme
informační stánky, případně hry, divadelní představení a jiné propagační aktivity. Zajímavou a svým
způsobem ojedinělou metodou propagace, která navazuje na zahájení na�ich aktivit v roce 1999, je
zřizování informačních stánků na vět�ích folkových festivalech � a často i přímý podíl na části
programu těchto festivalů (např. vystoupení na pódiu během  přestávky hudební produkce, kdy je
publikum informováno o na�ich aktivitách, případně pozváno do �Ekostanu�, v něm� probíhá
samostatný program, např. diskuze na zajímavá témata). Cílem je získat zájemce o účast na akcích a
obecně upozornit na potřebu zabývat se ekologickými problémy a jejich ře�ením � náv�těvníci
folkových festivalů jsou velmi vhodnou skupinou, na ni� lze působit. Provoz stánku zaji�ťují členové
na�í organizace nebo zku�eněj�í vedoucí akcí s několika dobrovolníky (zpravidla účastníky předchozích
akcí), popř. se členy jiných spolupracujících organizací (ze sféry ochrany �P), které mají zájem se na
provozu stánku podílet také svými aktivitami. Jedná se o vytipované folkové festivaly, dobře známé,
vícedenní a s velkým  počtem náv�těvníků: např. Zahrada, Porta, Mohelnický Dostavník ad. Pro tyto
vhodné propagační příle�itosti a jiné vět�í propagační akce se chystáme natočit dokumentární film,
který by ve stručnosti přibli�oval víkendové akce a jejich atmosféru.

Důle�itým úkolem je zaji�tění následné komunikace a udr�ování kontaktu s účastníky, rovně�
motivování nových i zku�ených organizátorů. V�ichni účastníci ka�dé konané akce jsou v jejím
průběhu osloveni s tím, �e je jim nabídnuto průbě�né dal�í informování a podíl na aktivitách
programu. Vět�ina tuto nabídku přijme, z čeho� vyplývá, �e je jim v průběhu roku zasláno zdarma
ukázkové číslo časopisu Je�těr (resp. 2 čísla), propagační materiály (např. plakátky k vyvě�ení na
vhodném místě) a pozvánky na speciální akce, např. na akce s náhlou změnou termínu, akce
zaji�ťující naléhavé sezónní práce apod.

Velmi dobrou formou propagace jsou i internetové stránky (http://akce.brontosaurus.cz/), které
fungují ji� dva roky. Nadále je hodláme udr�ovat, aktualizovat a roz�iřovat. Ka�dý zde mů�e najít
informace o historii a cílech projektu. K dispozici je rovně� aktuální kalendář nabízených akcí a
informace o Klubu podporovatelů Akce Příroda. V archívu si potom lze prohlédnout fotografie z akcí.
Připravovaný dokumentární film zde bude rovně� dostupný, podobně jako krátké videozáběry z akcí.
Tato práce je úkolem technika ZČ HB Je�těr.



E. Časový harmonogram projektu

Rok Činnost Umístění (město)
Měsíc 1 Schůzka �Koordinační Rady Akce Brontosaurus�,

příprava kalendáře akcí
Olomouc

Měsíc 2 Sestavení kalendáře akcí Mikulovice
Příprava supervizního setkání Olomouc

Měsíc 3 Supervizní setkání Olomouc
Příprava propagačních materiálů Mikulovice
Internetová prezentace akcí Celá ČR
Vytvoření nabídky vzdělávacích programů Mikulovice
Propagační kampaň Střední �koly po celé ČR

Měsíc 4 Pokračování propagace Střední a vysoké �koly po
celé ČR

Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,
zvl. SM a MS kraj

Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,
zvl. SM a MS kraj

Měsíc 5 Příprava supervizního setkání Olomouc
Supervizní setkání Olomouc

Měsíc 6 Schůzka �Koordinační Rady Akce Brontosaurus� Mikulovice
Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,

zvl. SM a MS kraj
Měsíc 7, 8 Příprava supervizního setkání Olomouc

Příprava podzimního kalendáře akcí Mikulovice
Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,

zvl. SM a MS kraj
Měsíc 9 Propagační kampaň � 2. fáze Střední a vysoké �koly v

celé ČR,
Supervizní setkání Olomouc
Dokončení kalendáře akcí Mikulovice
Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,

zvl. SM a MS kraj
Měsíc 10 Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,

zvl. SM a MS kraj
Měsíc 11 Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,

zvl. SM a MS kraj
Schůzka �Koordinační Rady Akce Brontosaurus�,
supervize projektu

Pardubice

Příprava supervizního setkání
Realizace jednotlivých akcí Celá ČR,

zvl. SM a MS kraj
Měsíc 12 Supervizní setkání Olomouc

Vyhodnocení projektu Mikulovice



F. Jména realizátorů

Zodpovědnou osobou za projekt je předseda organizace, Tomá� Kaplan

Vzhledem k tomu, �e celý projekt je z valné části zaměřen na dobrovolnících, nelze zde přesně uvést,
kdo v�echno bude na projektu spolupracovat.

V Koordinační radě Akce Brontosaurus jsou její dlouholetí členové a členové Rady Hnutí Brontosaurus,
statutárního orgánu, Tomá� Hradil a Petr Ledvina, a dal�í

V�ichni tři zde zmínění mají dlouholeté zku�enosti s vedením projektů v NNO.

G. Spolupráce

Projekt je postaven na úzké spolupráci s O.S. Beskydčan a ekology-praktiky.

H. vyhodnocení projektu

Pro průbě�né hodnocení postupu projektu jsou vyu�ívány kvantitativní i kvalitativní ukazatele.

Prezenční listiny (PL) � jsou nejdůle�itěj�ím zdrojem kvantitativních dat � obsahují jména, adresy a
podpisy účastníků, dále datum, místo konání a iniciály zodpovědného organizátora. Zpravidla jsou
doplněny o dotaz, na základě jakého druhu propagace se daný účastník o akci dozvěděl. PL jsou
zpracovávány do souhrnné databáze v�ech účastníků. Sleduje se počet účastníků a akcí,
�nav�těvovanost� jednotlivých lokalit a organizátorů.

Zpráva o realizaci akce (ZORA) � obsahuje identifikační údaje (datum a místo konání akce,
organizátor, počet účastníků), zejména v�ak subjektivní výpověď organizátora o průběhu akce,
spokojenosti účastníků a ekologů � praktiků. Umo�ňuje sledování přání a potřeb organizátorů,
účastníků i ekologů. Její součástí je i vyčíslení nákladů na akci.

Vzhledem charakteru projektu a jeho délce je velmi tě�ké určit objektivní kvalitativní ukazatele
úspě�nosti. Je mo�no mezi ně v�ak řadit občasné náv�těvy členů KRAB na akcích zahrnující pozorování
i rozhovory s účastníky, organizátory a ekology. Akce jsou zpravidla zaznamenány  fotodokumentací,
do budoucna uva�ujeme o krátkých videozáznamech. Pro kvalitativní hodnocení jsou významná i
supervizní setkání. Připravujeme také dotazník spokojenosti účastníka.

Průběh vzdělávací části projektu je zaznamenáván v dílčích zprávách z jednotlivých kurzů, seminářů a
jiných programů (včetně PL). Je sledováno zvy�ování kvalifikace jednotlivých spolupracovníků - ať ji� z
řad původních organizátorů akcí, či z řad anga�ovaných �nováčků". Sledován je rovně� nárůst počtu
dobrovolnických ochranářských akcí a jejich obsazení, stejně jako nárůst počtu lokalit.

Nejdůle�itěj�í informace pro ověření efektivity propagační kampaně jsou získávány od nových
účastníků (monitoring na základě PL).

Časopis Je�těr je sledován a hodnocen redakční radou, přičem� velkou roli hrají ohlasy čtenářů,
mno�ství a obsah jejich příspěvků, nárůst počtu předplatitelů.

Pru�né reagování na potřebné změny zaji�ťuje KRAB. Vhodným prostředkem jsou i supervizní setkání.
Na konci podzimního a jarního běhu je vypracována souhrnná hodnotící zpráva.

I. Udr�itelnost

Hnutí Brontosaurus bude po vyčerpání dotace dále pokračovat v tomto projektu, neboť se jedná o
�vlajkovou loď� HB. O podporu budeme �ádat Ministerstvo �ivotního prostředí a Ministerstvo �kolství,
mláde�e a tělovýchovy.



Významnou roli by měli sehrát také drobní podporovatelé, členové Klubu podporovatelů Akce
Brontosaurus. Za účelem získání členů Klubu bude uspořádána samostatná podpůrná kampaň.
Členové klubu akci podpoří finančně, byť relativně nevelkým finančním vkladem, za co� jim budou
poskytnuty výhody klubu � časopis Je�těr, informace o programu a jeho akcích. Vytvoření sítě
podporovatelů, tak aby akce byla co nejvíce soběstačná, bude v kompetenci ředitele projektu. Přesto
v�ak předpokládáme, �e bude zapotřebí obracet se na tuzemské donátory.



HNUTÍ BRONTOSAURUS
Michalova 4, 628 00 BRNO  tel.: 5 4421 5585,  mobil: 777 287 310

IČO: 0040 8328  č.účtu: 1142450001/2400    e-mail: hnuti@brontosaurus.cz      www.brontosaurus.cz

Hodnocení projektu
Akce Příroda � Akce Brontosaurus

Datum hodnocení:  27.8.yyyy

Počet ji� realizovaných víkendovém: 23

Počet účastníků: 345

Počet odpracovaných hodin: 2070

Hodnocení:

Do projektu se zapojilo 8 ze 30ti základních článků.

Proběhla dvě supervizní setkání, kde si účastníci vyměnili své poznatky s problémy, které se jim
vyskytli při realizaci víkendových akcí. Nejčastěj�ím problémem se jevila malá úvodní motivace
účastníků do programové části akce, ale po jejím překonání u� průběh byl dle připraveného
harmonogramu. Dále se jako poměrně velký problém jevila ni��í účast na některých akcích, ne� tomu
bylo v jiných letech.

Vzhledem k fázi projektu, kdy jsme v současné chvíli přibli�ně ve třetině, lze konstatovat, �e probíhá
dle předem připraveného harmonogramu. Pro podzimní část projektu je v�ak potřeba věnovat vět�í
důraz propagaci jednotlivých víkendových akcí.

Hodnocení provedl: Tomá� Kaplan



HNUTÍ BRONTOSAURUS
Michalova 4, 628 00 BRNO  tel.: 5 4421 5585,  mobil: 777 287 310

IČO: 0040 8328   č.účtu: 1142450001/2400    e-mail: hnuti@brontosaurus.cz

www.brontosaurus.cz

Financování projektu

V současné době je projekt realizován na dobrovolné bázi, dobrovolnosti, tedy v�ichni kteří se na něm
podílejí nemají za svoji práci �ádný hmotný zisk. Rádi bychom v budoucnosti pro tento projekt na�li
koordinátora na ½ - ¾  úvazku.

Náklady

Typ nákladů
Specifikace Celkové náklady  v Kč

A. Osobní náklady Plat koordinátora 0 Kč

B. Materiálové náklady Spotřební materiál 20 000 Kč

Potraviny � stravování
účastníků na víkendovkách

20 000 Kč

C. Nemateriálové náklady (slu�by) Cestovné 10 000 Kč

Po�tovné  5 000 Kč

Nájem 15 000 Kč

Komunikace � telefon,
internet

10 000 Kč

Tisky 40 000 Kč

D. Jiné náklady 0 Kč

E. Celkem 120 000 Kč

Příjmy

Vlastní prostředky  15 000 Kč

Lesy ČR 40 000 Kč

Dotace � státní , krajské 50 000 Kč

dal�í sponzorské dary 15 000 Kč

Celkem 120 000 Kč



A. Zalo�ení organizace, cíle

Vznik HB se datuje k roku 1974, kdy vznikla jako jednoletá akce, která byla řízena KOT�P SSM
(Komise Ochrany a Tvorby �ivotního Prostředí SSM). Postupně se v�ak rozrostla na masovou akci
v rámci SSM.

Po rozpadu SSM v roce 1990 vzniklo HB jako samostatné občanské sdru�ení.

Činnost byla zahájena v době vzniku.

Programové cíle Hnutí Brontosaurus
Vychovávat sebe i ostatní k trvale udr�itelnému způsobu �ivota, tzn. jednání odpovědnému ke
společnosti i přírodě, formovat takový �ivotní způsob, který nebude po�kozovat prostředí, v něm�
�ijeme. Zaměřit se na pochopení souvislostí, uvědomění si vlastní odpovědnosti a posílení vlastní
anga�ovanosti. Rozvíjet výchovu zku�eností a pro�itkem, a to zejména prací, hrou, příkladem a
bezprostředním kontaktem s přírodou.

Vlastní prací, činem a příkladem pomáhat při ochraně a tvorbě �ivotního prostředí a krajiny, při
ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek.

Mladým lidem pomáhat vytvářet kolektivy umo�nující získání pocitu sounále�itosti, uznání a
seberealizace. Sna�it se dávat si navzájem radosti a příjemné zá�itky, podporovat pořádání nápaditých
akcí, které přispívají k ochraně a tvorbě �ivotního prostředí a rozvoji člověka.

Provádět nezávislou kontrolní a výzkumnou činnost, zajímat se o problémy �ivotního prostředí a
aktivním způsobem se sna�it podílet na jejich ře�ení. V tomto smyslu působit na státní orgány,
organizace i jednotlivce a dal�í subjekty. Podporovat ty síly, které usilují o odklon od konzumního
způsobu �ivota.

Nejdůle�itěj�í aktivity HB jsou:

Prázdniny s Brontosaurem (PsB) - jsou prázdninové pracovní pobyty v přírodě nebo na hradech a
zámcích. Ka�dý rok pořádáme a� 45 prázdninových akcí pro mladé lidi z celé republiky, kteří na PsB
nejen pracují, ale mají mo�nost poznat specifickou lokalitu, hrají mnoho zajímavých her, navazují nová
přátelství, atd..

Víkendové akce - náplň je přibli�ně stejná jako na PsB, pouze v krat�ím čase.

Klubové pořady - tématicky zaměřené akce. Probíhají v průběhu týdne a zabývají se nerůzněj�ími
otázkami ochrany �P, cestování, tradičních lidových řemesel, kultury, apod.

Kurs organizátorů Hnutí Brontosaurus - je vlastně forma výchovy nových "lídrů". Kurzy jsou
organizován nejzku�eněj�ími vedoucími, kteří předávají své zku�enosti těm, kdo se chtějí aktivně
podílet na na�í činnosti. Jsou pro�kolení v základech  pedagogiky, psychologie, ekologické výchovy,
hrách, a v dal�ích oborech, které potřebují znát při zaji�ťování volnočasových aktivit.

Soutě�e a propagační akce � výtvarná soutě� Máme rádi přírodu je zaměřena na �áky základních
�kol a rozvoj jejich vztahu k přírodě. Mezi propagační akce lze počítat sérii ekostanů na folkových
festivalech a spolupořádání výstav u příle�itosti Dne Země a Dne Bez Aut.

Ekologická výchova a osvěta � výukové programy některých ZČ, jako například  Sever Horní
Mar�ov, CEGV Cassiopeia České Budějovice, CEV Toulcův dvůr se soustřeďují na ekologickou výchovu
dětí a mláde�e. Spolupracují v�ak i s pedagogickými fakultami v daných městech.



B. Kvalifikace pracovníků

Pracovníci HB jsou středo�kolsky vzdělaní lidé s dlouholetou praxí v NNO.

Předseda HB � ředitel kanceláře HB � Tomá� Kaplan

C. Postavení organizace v Regionu

Hnutí Brontosauru je celorepubliková organizace s regionální strukturou. V celé ČR působí cca 30
základních organizaci. V Moravskoslezském  a Olomouckém regionu, kde probíhá největ�í část
projektu, působí nejvýrazněji ZČ HB Je�těr Jeseníky, který je jedním z nejuznávaněj�ích ZČ v ČR.
Zároveň je partnerem pro místní samosprávu a spolupracuje na budování sítě NNO v Jesenickém
regionu.


