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Název: Za sebevědomé Tišnovsko, z.s.
Sídlo: Mánesova 706, 66603 Tišnov
IČ: 26635160
Právní forma účetní jednotky: spolek
Číslo účtu: 210347344/0300, 2901818191/2010

Základním účelem spolku je zejména: 
a) chránit přírodu, krajinu a další složky životního prostředí Tišnovska, což je hlavním posláním
spolku; 
b) usilovat o ochranu a obnovu kulturních památek Tišnovska; 
c) podporovat ochranu a obnovu urbanistických a architektonických hodnot Tišnovska; 
d) prosazovat principy trvale udržitelného života ve městě Tišnově včetně přilehlého okolí; 
e) usilovat o ochranu a zlepšování veřejného zdraví obyvatel Tišnovska; 
f) podporovat zachování a obnovu kulturního a přírodního dědictví, jakož i rozvoj kvality životního
prostoru obyvatel Tišnova a přilehlého regionu, pakliže tento účel není pokryt v bodech a) až e); 
g) podporovat aktivní účast veřejnosti ve správních a soudních řízeních týkajících se bodů a) až f); 
h) podporovat místní podnikání a vznik pracovních míst v regionu, která jsou v souladu s body a)
až f); 
i) podporovat výchovu a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých Tišnovska v souladu s principy trvale
udržitelného života. 

Vedlejšími hospodářskými činnostmi spolku jsou výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1
až 3 živnostenského zákona, a to zejména: 
a) provozování drobného prodeje, především prodeje ekologických produktů a výrobků
dodržujících zásady spravedlivého obchodu (v rámci konceptu Fair Trade apod.); 
b) poskytování ekologického a dalšího poradenství; 
c) jiná výdělečná činnost, jejímž účelem je podpora hlavní činnosti nebo hospodárné využití
spolkového majetku v souladu s účelem spolku. 
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Ekoporadna Tišnovsko vznikla z iniciativy spolku Za sebevědomé Tišnovsko a za dobu
své existence (od roku 2006) se stala nedílnou součástí veřejného života celého regionu
Tišnovska (59 obcí). V celé správní oblasti je jediným subjektem, který poskytuje
poradenství v environmentální oblasti a zároveň pořádá a spolupořádá pravidelné
osvětové akce pro veřejnost.
Souhrnným přínosem všech akcí a činností ekoporadny, zaměřených především na
občany Tišnovska, má být pochopení problematiky péče o životní prostředí a v
konečném důsledku změna v rozhodování a chování ve prospěch trvale udržitelného
života.

Otevírací doba ekoporadny byla zajištěna ekoporadkyní, se kterou byla uzavřena
dohoda o provedení práce.
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Provoz Ekoporadny byl v roce 2020 financován z členských příspěvků,
výtěžku z prodeje Fairtradových produktů a z dotace města Tišnov. Z
celkové přijaté dotace města Tišnov bylo vyčerpáno 28 800 Kč.

Z této dotace byly hrazeny tyto akce pro veřejnost:
10. 2. 2020 Cyklus Adaptace Tišnova na klimatické změny – diskusní
večer č. 3 na téma „Tišnovsko a klimatické změny“, který uspořádalo
neformální a nepolitické sdružení Cesta pro Tišnovsko. Akce proběhla za
organizační podpory Ekoporadny Tišnovsko. Cílem akce byla aktivizace
obyvatel Tišnovska a seznámení s konkrétními a praktickými kroky
směřujícími k trvale udržitelnému kvalitnímu životu v Tišnově a okolí a
hledání cesty, jak ke krizi nepřispívat a jak se připravit na její dopady u nás
na Tišnovsku.

31. 5. 2020 exkurze bezobratlých živočichů Život na dně vod II. na řece
Loučce. Realizována propagace, organizace a příprava lektorky. Akce na
poslední chvíli kvůli velmi špatnému počasí zrušena.

Červen – říjen 2020 Soutěže o nejkrásnější stromy a květinové výzdoby.
Další ročník soutěží, do které se zapojila veřejnost zasíláním svých návrhů
do Ekoporadny Tišnovsko. Realizována výstava v průjezdu lékarny Arnika,
hlasování, osobní předání cen vítězům.

12.9. 2020 Podzimní Bleší trhy – realizace sbírky na podporu Ekoporadny
Tišnovsko a Lesního rodinného klubu Tišnovsko a to prostřednictvím
předmětů, které doma již nepotřebujete – tzv. reusing (použití již použitých
věcí). Nashromážděné dary byly nabídnuty na Bleších trzích. Vše cenné a
neprodané bylo věnováno Oblastní Charitě Tišnov a Diakonii Broumov.
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12. 9. 2020 Happening bez obalu – setkání navazující na bleší trhy a
odkazující na uplynulý mezinárodní Týden bez odpadu, seznámení se
zásady bezodpadového hospodaření, domácí výrobou produktů bez
odpadu, na místě bylo zajištěno drobné občerstvení z domácí produkce
a aktivity pro děti.

Během podzimu 2020 - obnova studánky na Klucanině ve spolupráci s
MAS Brána Vysočiny z.s.

Dále proběhly termíny prodeje Fair Trade zboží na Tišnovských trzích:
23. 5., 20. 6., 25. 7., 15. 8., 19. 9. a 10. 10. Při prodeji jsou k dispozici
letáčky informující o činnosti Ekoporadny Tišnovsko, publikace Stromy
Tišnovska. Pracovníci ekoporadny informují nakupující o spravedlivém
obchodu.

V roce 2020 Ekoporadna kvůli epidemiologickým opatřením nenaplnila
svůj plán akcí a nemohla poskytovat poradenskou a informační pomoc v
oblasti životního prostředí a pořádat osvětové akce v měsících březnu,
dubnu, květnu, říjnu, listopadu a prosinci. Ve zbylé části roku umožnila
dotace města Tišnova provozování Ekoporadny Tišnovsko, která je jinak
financována výhradně z dotací, grantů, členských a dobrovolných
příspěvků.
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Lesní rodinný klub na Tišnovsku Kalužníček (dále jen Kalužníček) zahájil
svůj provoz v roce 2009. Řadí se tak mezi nejstarší lesní školky/kluby na
území České republiky. Jeho cílem je poskytnout výchovu a vzdělávání
dětem ve věku 3 - 7 let dle principů lesních mateřských škol. Přístup k dětem
a ke vzdělávání vychází především z koncepce lesních mateřských škol,
jejichž základními prvky jsou především každodenní pobyt v lese a
respektující přístup, založený na nenásilné komunikaci a rovnocenném
vztahu mezi dospělými a dětmi.

V roce 2020 měl Kalužníček  maximální denní kapacitu 21 dětí, kterým se
věnovaly 2 průvodkyně a dobrovolník v rámci programu Erasmus +. Celkem
tak v tomto roce navštěvovalo Kalužníček 40 dětí. Kalužníček zaměstnával 2
průvodkyně, 3 asistentky průvodkyně a koordinátorku.

O hlavních prázdninách Kalužníček nabízel tzn. prázdninový provoz. Jedná
se o 3 týdny, které mohou využít hlavně děti docházející do Kalužníčku v
průběhu roku, ale i děti mimo pravidelnou docházku. Maximální denní
kapacita prázdninového provozu je 11 dětí, kterým se věnuje 1 průvodkyně a
dobrovolník.

Hlavní prázdniny jsou také prostorem pro letní příměstské tábory určené
starším dětem, které do Kalužníčku docházely v mladším věku v předchozích
letech a široké veřejnosti. V roce 2020 byly realizovány 3 letní příměstské
tábory, které navštívilo 47 dětí.

 KALUŽNÍČEK



Evrospká unie, operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
prostřednictvím projektu Zvyšování kvality neformálního vzdělávání na
Tišnovsku ve výši 243 975 Kč. Tento projekt manažeruje MAS Brána
Vysočiny.
Město Tišnov prostřednictvím projektu Zajištění provozuschopnosti LRKT
Kalužníček v roce 2020 ve výši 68 500 Kč,
Jihomoravský kraj prostřednictvím projektu "Podpora prorodinných aktivit
Lesního rodinného klubu na Tišnovsku Kalužníček v roce 2020" ve výši    
 25 000 Kč.

Provoz Kalužníčku je závislý na vícezdrojovém financování, které tvoří
příspěvky od rodičů za pravidelnou docházku dítěte do Kalužníčku, příspěvky
za letní příměstské tábory, dotace a dary.

V roce 2020 byl provoz Kalužníčku spolufinancován těmito subjekty:

V Kalužníčku působili také dobrovolníci v rámci Erasmus + (Evropský sbor
solidarity) zprostředkované prostřednictvím spolku Hnízdo - spolek pro
komunitní vzdělávání.
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