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1. Zpráva o činnosti sdružení:
1.1. Administrativní činnosti
Dne 26.5.2004 bylo Ministerstvem vnitra zaregistrováno občanské sdružení EKODOMOV, bylo
přiděleno IČ0 a zaregistrovány stanovy, ve kterých jsou definovány cíle a činnost sdružení:
1.
2.
-

Cílem sdružení je:
Podporovat životní styl vedoucí k šetrnému přístupu a úctě k přírodě.
Zvýšit povědomí veřejnosti o problematice třídění a využívání odpadů, zejména
bioodpadu.
Prosazovat upřednostňování obnovitelných zdrojů energie a surovin.
Prosazovat technologie a výrobní postupy, jež jsou v souladu s principy udržitelného
rozvoje.
Za tímto účelem bude sdružení:
provádět osvětovou činnost v oblasti zdravého bydlení, hospodárného nakládání
s energií, využívání obnovitelných zdrojů energie a surovin.
realizovat informační kampaně na podporu separace odpadů, zvláště pak bioodpadu
a návazného domácího, komunitního či komunálního kompostování.
vytvářet informační podporu subjektům podnikajícím v oblastech, které jsou v souladu
s cíli sdružení.

Dne 15.6.2004 se sešla v sídle sdružení valná hromada, na které byl předsedou sdružení zvolen
Tomáš Hodek a byly vykonány nezbytné adminstrativní úkony zajišťující chod sdružení.
Dne 23.8.2004 byla svolána valná hromada, na které bylo schváleno doplnění cílů sdružení
o následující činnosti:
– Realizovat vědeckou a výzkumnou činnost za účelem získat kvalitní a reprezentativní výsledky
pro osvětovou činnost.
Dne 30.8.2004 byl na výše uvedenou činnost sdružení vydán živnostenský list.
Dne 5.9.2004 byla svolána valná hromada, na které bylo schváleno doplnění a rozšíření činností
sdružení v článku III. odstavce 2. stanov sdružení.
– Realizovat vydavatelskou a nakladatelskou činnost, jež bude podporovat cíle sdružení.
Vzhledem k připravovaným aktivitám byla schválena dobrovolná registrace sdružení k platbě DPH.
Dne 8.9.2004 byl na vydavatelskou a nakladatelskou činnost sdružení vydán živnostenský list.
Dne 18.10.2004 bylo sdružení zaregistrováno k platbě DPH.
1.2. Práce na projektech
1.2.1. Budování znalostního zázemí
1.2.2. Budování partnerství pro realizaci projektů
1.2.3. Webové stránky
1.2.4. Výzkumné projekty
1.2.5. Osvětové projekty
1.2.6. Vydavatelská činnost
1.2.7. Individuální vzdělávání
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1.2.1. Budování znalostního zázemí
V rámci přípravy projektů sdružení navázalo spolupráci s institucemi, které pomáhají rozvíjet
projekty sdružení. Jedná se především o ČZU v Praze, SZÚ, VUZT, VURV, UK v Praze, Ped.
fakulta – Ústav výzkumu a rozvoje školství, Sociologický ústav AV.
1.2.2. Budování partnerství pro realizaci projektů
Koncepce šíření informací o domácím a komunitním kompostování je postavená na spolupráci
s regionálními ekocentry, NNO a obcemi, které pomohou šířit myšlenky projektu ve svém regionu.
Zároveň mohou využít již hotové materiály a podklady pro realizaci vlastních projektů.
V uplynulém roce byla realizována spolupráce s CZBiom, Hnutí duha, Arnika, ZERA. Byla
zahájena spolupráce se sítí ekologických center Pavučina a spolupráce s projektem M.R.K.E.V.
Bylo zahájeno jednání o bližší spolupráci se Českým svazem zahrádkářů.
1.2.3. Webové stránky
V průběhu léta 2004 byly zprovozněny webové stránky sdružení a byla zahájena práce na sběru dat
z měst a obcí o problematice bioodpadu. Výsledky byly postupně zapracovávány do webových
stránek. Na webových stránkách je prezentována problematika separace bioodpadu, domácího
a komunitního kompostování. Byla zpracována základní metodika pro vermikompostování.
1.2.4. Výzkumné projekty
Ekodomov se účastnil výběrového řízení v rámci Veřejné soutěže - Výzkum a vývoj - Programy
v působnosti poskytovatele Program MŽP ČR: KRAJINA A SÍDLA BUDOUCNOSTI Oblast
výzkumu 7 - Materiálové toky a nakládání s odpady. Do soutěže byl podán projekt SL / 7 / Ověření
vybraných nástrojů předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů v ČR
z ekonomického hlediska a z pohledu hodnocení zdravotních a ekologických rizik. Projekt byl
hodnotiteli doporučen k podpoře. Neumístil se však na prvních místech a omezené finanční zdroje
MŽP tak neumožnily finanční podporu získat.
Další výzkumný záměr byl v rámci projektů připraven s ČZU v Praze, kde by měla probíhat analýza
bioodpadů a kompostů z domácího kompostování.
Ekodomov vlastními prostředky zahájil dlouhodobý anketní výzkum v rámci webových stránek
a prostřednictvím letáků. Výzkum je zaměřen na priority při nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady.
1.2.5. Osvětové projekty
V uplynulém roce se Ekodomov podílel na osvětové kampani při zahajování odděleného sběru
bioodpadů v Bílině, podílel se na přípravě osvětových aktivit při zahájení separace bioodpadů
v Jindřichově Hradci. Realizoval osvětovou akci v Libčicích nad Vltavou s informačním stanem,
účastnil se ekologických dnů v Olomouci a prezentoval problematiku separace bioodpadů
ve Vysokém Mýtě.
Ekodomov se podílel na seminářích, které pro pracovníky měst a obcí připravovalo Hnutí Duha
v Ostravě, Českých Budějovicích, Pardubicích a Plzni, kde prezentoval problematiku osvěty pro
nakládání s bioodpady a prezentoval přípravu osvětového projektu Bioodpad - živá hmota pro nový
život.
Prostřednictvím dotazníků zveřejněných v časopise Státní správa byl monitorován zájem měst
a obcí o realizaci osvětových aktivit pro nakládání s bioodpady a jejich ochota na aktivity přispět.
Na základě vyhodnocení došlých dotazníků byl finalizován osvětový projekt Bioodpad – živá hmota
pro nový život. Projekt byl podán na SFŽP. K jeho zaregistrování došlo v dubnu 2005 po obdržení
deklarací měst a obcí stvrzujících zájem o zapojení do projektu a výši příspěvku na jeho realizaci.
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V prosinci 2004 bylo o navýšení prostředků pro realizaci projektu Bioodpad - živá hmota pro nový
život zažádáno do evropského fondu LIFE.
Projekt Bioodpad - živá hmota pro nový život získal záštitu Ministra životního prostředí ČR a byl
doporučen k podpoře všemi kraji, u kterých bylo o podporu žádáno. Podpůrné stanovisko získal i od
MŽP.
1.2.6. Vydavatelská činnost:
EKODOMOV realizoval díky příspěvku ekologické agentury ZERA a dalším partnerům letáky
o třídění bioodpadu a kompostování. Bylo vyrobeno dětské „kompostovací pexeso“. Dále byly
vyrobeny knižní záložky s tematikou kompostování. Vzhledem k charakteru tiskovin tyto materiály
nebyly registrovány v systému ISBN.
1.2.7. Individuální vzdělávání
EKODOMOV si je vědom skutečnosti, že kvalitní lidský potenciál je základem úspěšného vedení
projektů a je podmínkou úspěšného rozvoje sdružení. Podporuje proto další vzdělávání pracovníků
sdružení.
Certifikovaný kurz managementu v rámci VŠE fakulty Managementu (T.Hodek)
Workshop Bioabfall und Kompostierung , St. Pölten, Rakousko
Exkurze Kompostování a nakládání s bioodpadem, Freistadt,Graz, Rakouko
Kurz o ekologické výchově a výukových programech, sdružení Tereza, Praha
Doplňující pedagogické studium na Katedře pedagogiky ČZU v Praze
Denní studium oboru Odpady a jejich využití na ČZU v Praze (M.Gřondilová)
Účast na seminářích k vyplňování žádostí o grantovou podporu ze strukturálních fondů EU
(T. Hodek, M.Gřondilová, D.Novotná)

2. Zpráva o financování činnosti sdružení
2.1.Členské příspěvky
2.2.Dobrovolnická práce
2.3.Fundraising a hospodaření sdružení
2.1. Členské příspěvky
EKODOMOV při svém založení nestanovil výši členských příspěvků, neboť by se mohlo jednat
čistě o symbolickou částku, která by nepokryla náklady sdružení. Stanovení těchto pravidel bylo
ponecháno na pozdější dobu, kdy budou vyjasněny nároky na provoz sdružení a realizaci projektů.
Vzhledem k náročnosti úkolu, který si sdružení předsevzalo, se ukázalo, že musí dojít
k profesionalizaci sdružení se stálými pracovními úvazky pro projektové managery. Členské
příspěvky byly proto nahrazeny příspěvky na realizaci projektů od měst a obcí a žádostmi
o grantové podpory. V průběhu roku 2004 členové sdružení veškeré nezbytné náklady na realizaci
aktivit v rámci sdružení hradili z vlastních zdrojů.
2.2. Dobrovolnická práce
Veškeré aktivity realizované v roce 2004 byly realizovány na základě dobrovolnické práce členů
sdružení. Dobrovolnická práce nebyla v roce 2004 evidována a její celkový objem je odhadován na
1 920 hodin.
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2.3. Fundraising a hospodaření sdružení
Ekodomov se v roce 2004 zaměřil na získávání finančních zdrojů pro spolufinancování projektů.
Sdružení získalo z darů fyzických osob
+93 000,-Kč
Administrativní náklady činily
- 10 000,-Kč
Výsledek hospodaření
+83 000,-Kč
Získané finanční prostředky budou v roce 2005 použity pro spolufinancování projektů podaných do
grantových programů.

3. Akční plán na rok 2005-2006
3.1. Poslání:
Pomoci městům a obcím řešit problematiku nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
prostřednictvím osvětových aktivit, komunikace s občany, s dětmi ve školách, s místními ekocentry,
NNO a médii.
3.2. Cíl:
– Realizovat osvětovou kampaň na podporu domácího a komunitního kompostování, která se opírá
o jednotný design a kreativní koncept na celém území ČR.
– Nabídnout městům a obcím informační servis, propagační materiály, osvětové výstavy
a semináře pro školy, veřejnost a další specifické aktivity dle dohody se zástupci obce.
– Do projektů postupně zapojit cca 400tis. domácností z ČR, o projektu informovat většinu
obyvatel ČR. Navázat spolupráci se všemi aktivními ekocentry a ekologickými organizacemi,
které o spolupráci projeví zájem.
– Prostřednictvím projektů zvýšit využívání bioodpadu v domácnostech o 20%.
3.3. Úkoly:
– Systematicky vyhledávat zdroje financování pro realizaci projektu na všech úrovních
– Obecní rozpočty
– Krajské ekologické fondy
– SFŽP
– Evropské fondy
– Nadace
– Soukromí dárci
– Firemní dárci
– Aktivně vyhledávat subjekty, které mají zájem o zapojení do projektu.
– Rozvíjet komunikaci prostřednictvím webových stránek.
– Rozvíjet komunikaci prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.
– Rozvíjet práci ve školách a mimoškolní aktivity zaměřené na problematiku bioodpadů.
– Průběžně realizovat aktivity jednotlivých projektů.
3.4. Indikátory
– Zajištěné finanční zdroje, očekáváme cca 3 mil.,-Kč /rok
– Počet subjektů aktivně spolupracujících na projektu
– Frekvence sdělení v médiích a počet oslovených domácností, očekáváme cca 400tis
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–
–

Počet škol zapojených do projektů, očekáváme min. 200
Velikost pokrytí území ČR jednotlivými projekty, očekáváme 1/3 území.

3.5. Rizika a omezení
Nedostatek finančních zdrojů může zbrzdit nebo omezit realizaci projektů; je proto nutné vytvářet
modely financování, které zajistí dlouhodobý rozvoj projektu.
Snaha regionálních ekocenter a NNO řešit problematiku výhradně svými prostředky; zde je nutné
prezentovat výhody spolupráce a snažit se rozdělit práci na aktivity čistě regionální a nadregionální.
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