Výroþní zpráva 2002
Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
Slovo pĜedsedy správní rady
Spoleþnost pro Jizerské hory o.p.s. pracovala další rok a vše nasvČdþuje tomu, že dobĜe zvolila
oblast, v níž jsme našli uplatnČní. Jako vČtšina neziskových organizací se potýkáme s nedostatkem
lidských a finanþních zdrojĤ: pracujeme však na stabilizaci a dlouhodobé udržitelnosti organizace.
Získali jsme do dlouhodobého pronájmu nemovitost - chalupu v osadČ Jizerka. Objekt projde
rozsáhlou rekonstrukcí a bude sloužit zejména vzdČlávacím aktivitám. Toto klidné místo ležící v centru
Jizerských hor je témČĜ pĜedurþeno k tomu, aby zpĜístupnilo zájemcĤm jedineþné lokality nalézající se
v bezprostĜední blízkosti. Rádi bychom, aby se stalo místem setkávání pĜíznivcĤ Jizerských hor ze
všech míst a oborĤ. Do budoucna by tato aktivita mČla pĜinést širší zájem o spolupráci zejména
veĜejné správy a podnikatelĤ, což mĤže pomoci Ĝešit nČkteré ze stávajících problémĤ. SoubČžnČ se
chceme nadále vČnovat ostatním dosavadním programĤm – péþi o krajinu, podpoĜe udržitelného
rozvoje komunit a neziskového sektoru.
Pro další rozvoj však musíme významnČ zlepšit naši mediální presentaci. PravidelnČ organizovaný
úklid Jizerek je jistČ velmi dobrou akcí, ale lepší by bylo dosáhnout stavu, kdy nebude co uklízet.
Zatím se množství sebraných odpadkĤ pĜíliš nemČní a závisí spíše na poþtu úþastníkĤ a pĜízni poþasí.
Presentace této akce vþetnČ oznaþení nejvČtších zneþišĢovatelĤ by možná mohlo pĜivodit žádoucí
obrat.
Do dalšího roku nám pĜeji stejný zápal pro vČc, který umožnil v minulém roce plnit to, co jsme si
pĜedsevzali.
Ing. Miloš Šnytr

Kdo jsme
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. byla zĜízena v lednu 1999 a zápisem do rejstĜíku obecnČ
prospČšných spoleþností zaregistrována v bĜeznu téhož roku. Jejím jediným zĜizovatelem je Nadace
pro záchranu a obnovu Jizerských hor. Spoleþnost pro Jizerské hory pĤsobí na území ýeské
republiky, zejména v oblasti Jizerských hor. Byla založena za úþelem obnovy pĜírodních hodnot a
krajinného rázu Jizerských hor: ke splnČní tohoto úþelu poskytuje obecnČ prospČšné služby
- realizace projektĤ k obnovČ pĜírodních a krajinných hodnot
- organizace semináĜĤ a odborných setkání
- organizace vzdČlávacích akcí
- propagování strategie trvale udržitelného života
- zprostĜedkování v oblasti výzkumu
- podpora rozvoje neziskového sektoru.
Tyto þinnosti smČĜují k naplĖování dlouhodobého cíle a poslání Spoleþnosti pro Jizerské hory, kterým
je obnova harmonické krajiny Jizerských hor a harmonického vztahu lidí k této krajinČ.
Ke získávání finanþních prostĜedkĤ potĜebných k naplnČní tohoto poslání poskytuje organizace také
þinnosti doplĖkové, realizované na základČ živnostenských oprávnČní:
- poskytování služeb pro zemČdČlství a zahradnictví
- lesnictví
- technické þinnosti v dopravČ
- reklamní þinnost a marketing
- poĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti.
V roce 2002 tyto þinnosti nebyly zapsány do rejstĜíku obecnČ prospČšných spoleþností vedeného u
Krajského soudu v Ústí nad Labem – Ĝízení nebylo ukonþeno.
ýinnost Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s. v roce 2002
Hlavní þinnosti
REALIZACE PROJEKTģ K OBNOVċ PěÍRODNÍCH A KRAJINNÝCH HODNOT
V návaznosti na pĜedchozí období a na plány péþe o chránČná území jsme v úzké spolupráci se
Správou CHKO Jizerské hory provádČli pĜedevším management chránČných území. S finanþním
pĜispČním z Projektu stabilizace lesa Jizerských hor jsme v roce 2002 pracovali na tČchto dílþích
opatĜeních:
x obnova individuálních ochran sazenic v rĤzných lokalitách Jizerských hor (Rybí louþky a
další),

x

pĜíprava území pro budoucí výsadby metodou saprofyt (rozmístČní dĜevní hmoty) v lokalitČ
Jedlový dĤl,
x zprĤtoþnČní odstaveného ramene Ĝeky SmČdé na katastru obce Bílý Potok pod Smrkem,
x pĜípravné práce pro údržbu drobných vodních ploch na území CHKO a pro zpracování
historické charakteristiky krajinných celkĤ (zpracování projektových dokumentací, zajištČní
podkladĤ a leteckých snímkĤ apod.),
x rekultivace skládky Horní Maxov,
x doplnČní oznaþení hranic velkoplošného chránČného území.
V rámci spolupráce se Správou CHKO Jizerské hory jsme realizovali také práce, jejichž cílem je
vytváĜení souladu mezi potĜebami ochrany pĜírody a zájmy stále vzrĤstajícího cestovního
ruchu: napĜíklad vytváĜení informaþních systémĤ v krajinČ, zpevĖování cest, budování nauþných
stezek. V roce 2002 to byly:
x oprava posezení a zábradlí na nauþné stezce Jedlový dĤl,
x zhotovení a umístČní informaþních tabulí ve zvláštČ chránČných územích na rĤzných
lokalitách v CHKO.
Významným partnerem v oblasti péþe o pĜírodní a krajinné hodnoty je veĜejná správa v obcích
Jizerských hor a podhĤĜí. Ve spolupráci s obcemi jsme v roce 2002 dokonþili tyto práce:
x výsadba aleje jeĜábĤ v osadČ Jizerka (obec KoĜenov),
x vyznaþení tĜí místních cyklotras v RaspenavČ a vydání doprovodných informaþních materiálĤ
Okolím Raspenavy na kole,
x vyznaþení místní cyklotrasy v Hejnicích,
x þištČní koryta Lužické Nisy v Jablonci nad Nisou.
V roce 2002 pokraþovala koordinace programu Život pro venkov: v tomto mezinárodním programu je
mikroregion Frýdlantsko souþástí sítČ, jejímž cílem je vytvoĜení vhodného prostĜedí pro spolupráci
modelových regionĤ v ýeské a Slovenské republice, Polsku a Maćarsku a pro výmČnu informací a
zkušeností mezi nimi. V ýeské republice bylo Frýdlantsko spolu s regiony Bílé Karpaty a Slovácko
zvoleno jako oblast pĜipravená pĜedávat své zkušenosti v oblasti podpory trvale udržitelného rozvoje
ostatním a zároveĖ od nich pĜijímat podnČty a inspirovat se jimi pĜi vlastním rozvoji. Vedle spolupráce
s místními partnery (pĜedevším obce VišĖová a JindĜichovice pod Smrkem, o.s. Frýdlantsko, DDM
Nové MČsto pod Smrkem a další) a poradenství pĜi zpracování a realizaci jejich projektĤ jsme se
vČnovali vlastnímu mikroprojektu, který byl z tohoto programu podpoĜen – vznikla nabídka
informaþních materiálĤ pro šetrný cestovní ruch v oblasti Frýdlantska Regionální turistické balíþky a
spolu s dalšími informaþními a propagaþními materiály byla poskytnuta MČstskému informaþnímu
centru Frýdlant.
Program v ýeské republice vede Nadace Partnerství, podporují jej nadace Deutsche Bundesstifftung
Umwelt a German Marshall Fund.

ORGANIZACE SEMINÁěģ A ODBORNÝCH SETKÁNÍ
ěadu neformálních pracovních setkání s odborníky v oblasti environmentálního vzdČlávání, výchovy a
osvČty (EVVO) jsme pĜipravili v rámci zpracování Koncepce EVVO Libereckého kraje. Zadavatelem
zpracování tohoto rozvojového dokumentu byl Liberecký kraj. Pro zpracování analytické þásti byly
osloveny všechny instituce veĜejné správy (samospráva obcí a kraje, státní správa v oblasti péþe o
pĜírodu a krajinu), školy a zaĜízení mimoškolní výchovy, NNO a odborné instituce Libereckého kraje.
Návrhovou þást pĜipomínkovala odborná veĜejnost v jednotlivých okresech Libereckého kraje a
poradní výbory zastupitelstva. Text dokumentu, schváleného v roce 2003 radou a zastupitelstvem
Libereckého kraje, je zveĜejnČn na www.sweb.cz/kokev a v elektronické podobČ (CD ROM) jej
distribuuje oddČlení ekologické výchovy resortu životního prostĜedí a zemČdČlství Krajského úĜadu
Libereckého kraje.
Spolupráce s místními partnery na Frýdlantsku pokraþovala v roce 2002 pĜedevším v souvislosti
s pĜípravou podkladĤ pro výjezdní zasedání zastupitelstva Libereckého kraje. Spoleþnost pro
Jizerské hory, o.p.s. se podílela na pĜípravných jednáních odboru regionálního rozvoje LK s obcemi
Frýdlantska, organizovala a vedla veĜejnou diskusi obþanĤ Frýdlantska na téma "Priority rozvoje
Frýdlantska do roku 2006" s výstupy pro výjezdní zasedání rady, konzultovala písemné podkladové
materiály pro radu LK, podílela se na pĜípravČ programu a trasy terénní exkurze a zúþastnila se
vlastního výjezdního zasedání.

Své dosavadní úspČchy a zkušenosti z komunitních programĤ a spolupráce s místními partnery na
Frýdlantsku jsme mČli pĜíležitost prezentovat úþastníkĤm studijní cesty Pilotní projekty participativního
plánování a komunitní filantropie ve stĜední EvropČ. Studijní cestu pro úþastníky z Lotyšska, Litvy a
Estonska poĜádala Quebec Labrador Foundation a Nadace Partnerství.
Drobnou, avšak velmi zajímavou pĜíležitostí k setkání s erudovaným a moudrým þlovČkem, byla
beseda Dobrovolná skromnost s Hanou Librovou, kterou jsme díky laskavosti paní Librové mohli
uspoĜádat v kvČtnu v sídle Správy CHKO Jizerské hory v Liberci.

ORGANIZACE VZDċLÁVACÍCH AKCÍ
V roce 2002 jsme uspoĜádali dva semináĜe pro NNO a jako lektoĜi nebo spoluorganizátoĜi se podíleli
na vzdČlávacích a informaþních akcích jiných subjektĤ.
x Jako souþást kampanČ 30 dní pro obþanský sektor jsme pĜipravili celodenní semináĜ Obraz
neziskové organizace ve sdČlovacích prostĜedcích. V rámci programu Média a neziskové
organizace konání tohoto semináĜe finanþnČ podpoĜila Nadace VIA.
x Ve spolupráci s ICN jsme pro NNO Libereckého kraje zorganizovali semináĜ Jak napsat
žádost o grant do programu Phare.
x Programem Stromy a anketou K þemu potĜebujeme krajinu jsme se podíleli na programu
Rozlouþení s prázdninami, který poĜádal Liberecký kraj v libereckých Lidových sadech.
x V dubnu jsme se jako moderátoĜi podíleli na Týdnu ZemČ – Libereckém Ekofóru, které pro
žáky a studenty libereckých škol a veĜejnost poĜádalo Statutární mČsto Liberec v Krajské
vČdecké knihovnČ v Liberci. Promítání filmĤ s tématy ochrany pĜírody a krajiny v místním i
globálním mČĜítku byly doplĖovány besedami s odborníky.
x Jako prĤvodci a lektoĜi jsme se podíleli jsme na vzdČlávacím programu pro pedagogické
pracovníky - exkurzích a pĜednáškách StĜediska ekologické výchovy – Statutárního mČsta
Liberce.

PROPAGOVÁNÍ STRATEGIE TRVALE UDRŽITELNÉHO ŽIVOTA
Cílem projektu Celoživotní vzdČlávání v oblasti UR na Liberecku, podpoĜeného nadací Open
Society Fund, je pĜipravit proces intenzivnČjší spolupráce Technické univerzity Liberec a
samosprávného libereckého kraje na realizaci principĤ udržitelného rozvoje, zakotvených ve
strategických rozvojových dokumentech kraje. V rámci projektu byl - ve spolupráci s COŽP zpracován pĜehled oborĤ, které jsou na vysokých školách v ýR zamČĜeny na oblast udržitelného
rozvoje, vþetnČ kontaktĤ, akreditací apod. V roce 2003 projekt pokraþuje zejména v oblasti pĜípravy
prĤzkumu vnímání tématu udržitelného rozvoje významnými zájmovými skupinami rĤzných sektorĤ v
Libereckém kraji. SouþasnČ probíhá pĜíprava podání žádosti o grant v rámci programu Grundtwig ve
spolupráci s Technickou univerzitou Liberec s cílem zahájit pilotní projekt realizace kursu,
zamČĜeného na facilitaci udržitelného rozvoje.
V období únor 2002 - þervenec 2002 probíhal projekt úþasti veĜejnosti v procesu tvorby vize komunity,
financovaný z grantu britské vlády DFID. Tento projekt umožnil poprvé v Libereckém kraji, podruhé na
území ýeské republiky prakticky uplatnit proces tvorby vize komunity v konkrétní obci. V období únor
- kvČten 2002 probíhala pĜípravná setkání místního organizaþního výboru v obci Bulovka (osady
Arnoltice, Bulovka, Dolní OldĜíš, celkem asi 800 obyvatel), školení místních facilitátorĤ, pĜíprava
vlastní akce. Setkání a diskuse obþanĤ "Dejme hlavy dohromady" probČhla 17. a 18. kvČtna 2002 za
úþasti 45 obþanĤ a byla hodnocena velmi pozitivnČ. Informace o akci, záznam a formulované projekty
byly publikovány v obecním zpravodaji, pĜipravujeme vydání zvláštní publikace.
V roce 2002 jsme se vČnovali dvČma projektĤm z programu MČsto a krajina, upozorĖujícího na
fenomén urban sprawl – nekontrolovatelného rĤstu mČst smČĜujícího k zastavování volné krajiny.
Tento program byl zformulován v diskusi se Správou CHKO Jizerské hory, která pĜi projednávání
rozvojových zámČrĤ obcí a mČst cítí zvyšující se tlak na zastavování území až k hranicím lesa.
V sousedství s chránČnými územími pĤsobí takové rozvojové plochy erozivnČ a pro chránČná území
jsou potenciálním ohrožením. Rozsáhlý program byl rozdČlen do nČkolika konkrétních dílþích projektĤ,
jejichž cílem bylo v komunikaci s rĤznými cílovými skupinami zmapovat názory veĜejnosti na hodnotu
a úþel krajiny v okolí mČsta Liberce. Projekt Krajina mého domova se zamČĜil na práci s dČtmi a
mládeží a jako program ekologické výchovy byl podpoĜen granty DBU (z programu Komunikace a
ekologická výchova v þeských a nČmeckých národních parcích a CHKO) a Libereckého kraje. Projekt

K þemu potĜebujeme krajinu, složený z anket pro veĜejnost a pro kandidáty v komunálních volbách,
byl podpoĜen z programu Rok voleb nadace Open Society Fund.
Vzhledem ke kapacitČ organizace a pro nedostatek finanþních prostĜedkĤ na realizaci komplexního
programu MČsto a krajina jsme jej museli pro další období pozastavit.
BČhem celého roku jsme se podíleli na mezinárodním projektu Komunikace a ekologická výchova
v þeských a nČmeckých národních parcích a CHKO. KromČ výše uvedeného projektu EVVO jsme
se podíleli na pĜípravČ PĜíruþky ekologické výchovy a lesní pedagogiky.
V kvČtnu a v Ĝíjnu probČhl další roþník stále populárnČjší akce Uklićme Jizerky. BČhem dvou víkendĤ
se témČĜ 600 úþastníkĤ podaĜilo podél nejfrekventovanČjších turistických cest shromáždit 400
velkoobjemových pytlĤ odpadkĤ, objevit a nahlásit Ĝadu þerných skládek. Na liberecké pĜekladištČ
firmy ASA jsme bezplatnČ uložili celkem 3,2 t vČtšinou netĜíditelného komunálního odpadu. Pro
úþastníky podzimního úklidu jsme vyhlásili anketu o nejpĜekvapivČjší nález: stal se jím koberec
nalezený v Ĝíþce Jedlová, vysoko nad Josefovým Dolem a daleko od komunikací vhodných pro
automobily.
Spolu s dalšími organizacemi, sdruženými v koalici SOS Jizerské hory, jsme pĜi ĜadČ veĜejných
pĜíležitostí protestovali proti poĜádání ISDE 2002 - mezinárodní šestidenní motocyklové soutČže
enduro v záĜí 2002 na Liberecku a Jablonecku. BČhem závodĤ, které se pĜes protesty veĜejnosti
konaly dokonce pod záštitou Libereckého kraje, jsme pracovali jako souþást dobrovolnických hlídek,
jejichž úkolem bylo mapování pĜestupkĤ závodníkĤ proti stanoveným podmínkám ochrany pĜírody a
pravidlĤm soutČže. KromČ koalice obþanských sdružení jsme pĜitom spolupracovali s referáty
životního prostĜedí okresních úĜadĤ v Liberci a Jablonci nad Nisou a ýeskou inspekcí životního
prostĜedí. Z fotodokumentace jsme pĜipravili expozici, která je dlouhodobČ umístČna a zpĜístupnČna
v prostorách Správy CHKO Jizerské hory.
V rámci propagace strategie trvale udržitelného rozvoje jsme vydali nČkolik publikací s tematikou
ochrany pĜírody a krajiny a trvale udržitelného života:
x sborník referátĤ z mezinárodní konference konané v roce 2001 Souþasnost a budoucnost
lesní krajiny Jizerských hor (vydáno tiskem a elektronicky – na www.sweb.cz/sbornikjh)
x prĤvodce nauþnou stezkou Lesy Jizerských hor
x mapa a prĤvodce Frýdlantskem Kraj kolem SmČdé
x leták – pĜíruþka o Ĝezu dĜevin Zloþiny proti stromĤm
x letáky - prĤvodce cyklotrasami na Frýdlantsku v þeštinČ a nČmþinČ Pohodová cyklotrasa a
Okolí Raspenavy na kole

PODPORA ROZVOJE NEZISKOVÉHO SEKTORU
Jako regionální koordinátor únorové kampanČ 30 dní pro obþanský sektor v Libereckém kraji jsme
shromáždili a aktualizovali adresáĜ neziskových organizací Libereckého kraje, informovali sdČlovací
prostĜedky o aktivitách NNO, zúþastnili se Mezinárodního diskusního fóra na závČr kampanČ v Praze.
V rámci kampanČ se v Libereckém kraji konalo 60 akcí a 3 dlouhodobé výstavy, ke kampani se
pĜihlásilo a rĤznými zpĤsoby se jí zúþastnilo témČĜ 100 organizací. KromČ koordinace na úrovni kraje
jsme se podíleli na uspoĜádání výstavy Neziskové organizace Libereckého kraje a Týdne
obþanských iniciativ ve Státní vČdecké knihovnČ v Liberci. Ve vztahu k tématu kampanČ
(Dobrovolnictví) jsme pĜipravili diskusní veþer pro veĜejnost Dobrovolníci a dobrovolná práce.
Koordinátorem celostátní kampanČ je Informaþní centrum neziskových organizací (ICN), s nímž pĜi
organizaci kampanČ v regionu úzce spolupracujeme.
S podobným cílem jako má výše uvedená kampaĖ – posílení zájmu sdČlovacích prostĜedkĤ o aktivity
neziskového sektoru a intenzivnČjší informování veĜejnosti – jsme pĜipravili projekt PĜíbČhy NNO –
pĜíbČhy lidí. ýinnosti neziskových organizací jsme v nČm pĜedstavili prostĜednictvím konkrétních
pĜíbČhĤ. KromČ nich jsme novináĜĤm nabídli adresáĜ NNO Libereckého kraje jako pĜíležitost
k navázání pĜímých kontaktĤ. Souþástí projektu bylo vydání a rozeslání sborníku novináĜĤm,
organizace vzdČlávacího semináĜe pro NNO v regionu a posílení vlastní kapacity organizace úþastí na
vzdČlávacím semináĜi se zástupci mediálních agentur a celostátních sdČlovacích prostĜedkĤ. Projekt
byl podpoĜen grantem Nadace VIA z programu Média a neziskové organizace.

V roce 2002 jsme pokraþovali ve spolupráci s ICN a skupinou dalších NNO v projektu SíĢování
informaþních a servisních center pro neziskový sektor. Cílem tohoto projektu je vytvoĜení sítČ
NNO, které budou poskytovat informaþní, konzultantské a další odborné služby neziskovému sektoru
v krajích ýR. Jako souþást tČchto služeb jsme zpĜístupnili odbornou knihovnu Spoleþnosti pro Jizerské
hory a nabídli její fond pro zapĤjþování, poskytujeme poradenství v oblasti zakládání a Ĝízení
neziskových organizací, finanþních zdrojĤ, legislativy, úþetnictví a daní v neziskovém sektoru,
dobrovolnictví, propagace a PR, vzdČlávacích možností pro pracovníky NNO. Souþástí projektu je i
publikování regionálních informací na internetové stránce www.neziskovky.cz, kterou provozuje ICN.
Jako vlastní informaþní servis jsme obnovili vydávání zpravodaje OtevĜené dveĜe, který od Ĝíjna 2002
vychází v elektronické verzi na www.sweb.cz/otevrenedvere. Projekt je financován z grantu nadace
CS Mott Foundation a z programu Phare EU.
DoplĖkové (hospodáĜské) þinnosti:
ZemČdČlství a zahradnictví, lesnictví
V roce 2002 jsme provádČli kompletní péþi o pozemky firmy Jablotron s.r.o. v Jablonci nad Nisou.
Správní þinnosti:
ěízení a management
Jednání správní rady probČhlo 4x, v závČru roku se správní rada vČnovala pĜedevším pĜípravČ
projektu rekonstrukce pronajatého objektu þp. 2 v osadČ Jizerka jako stĜediska environmentálního
vzdČlávání. V roce 2002 pokraþoval proces strategického plánování, jehož aktuálním výstupem je
návrh plánu zformulovaný kanceláĜí.
BČžné správní þinnosti provádČla bČhem roku 2002 kanceláĜ.
Kontrola provedená v roce 2002 Finanþním úĜadem v Liberci byla uzavĜena bez výhrad.
VzdČlávání
Pracovníci kanceláĜe absolvovali vzdČlávací aktivity, jejichž cílem je posílení kapacity organizace:
a) a)
oblast managementu neziskových organizací (zejména v souvislosti
s konzultantskou þinností)
x Dlouhodobé vzdČlávání konzultantĤ pro neziskový sektor v ýechách a na Slovensku –
vzdČlávací cyklus poĜádaný Partners for Democatic Change Bohemia (B.Hušková)
x ěízení projektového cyklu – školení konzultantĤ a lektorĤ poĜádané NROS (J.Doubnerová)
x Posilování vĤdþích schopností žen ve venkovských komunitách ýR, SR a Polska –
dlouhodobý vzdČlávací cyklus poĜádaný STUŽ Biele Karpaty a Quebec Labrador Foundation:
v roce 2002 byla souþástí cyklu studijní cesta do USA a semináĜe Kooperativní plánování –
spolupráce tĜí sektorĤ ve venkovských oblastech, Monitorování a evaluace projektĤ
(J.Doubnerová)
x Zahraniþní studijní cesta: návštČva NNO poskytujících informaþní servis neziskovému sektoru
ve VaršavČ a Lodži – poĜádalo ICN (J.Doubnerová)
x SemináĜ Publikování zpráv na internetu – poĜ. ICN (J.Doubnerová, P.Schneider)
x SemináĜ Média a NNO – poĜ. Nadace VIA (J.Doubnerová)
b) b)
oblast rozvoje venkova, trvale udržitelného rozvoje, péþe o životní prostĜedí (mj.
v souvislosti s pĜipravovaným vstupem ýR do EU)
x Metody komunitního rozvoje – dlouhodobý vzdČlávací cyklus poĜádaný Nadací Partnerství
(B.Hušková)
x SemináĜ Právo životního prostĜedí ES/EU a možnosti prosazování veĜejných zájmĤ v oblasti
životního prostĜedí pĜed a po vstupu ýR do EU – poĜ. Centrum pro komunitní práci Jižní
ýechy (J.Doubnerová)
x SemináĜ Financování komunitních a regionálních projektĤ z fondĤ Evropské unie – poĜ. OSF
Praha (B.Hušková)
x SemináĜ Udržitelný rozvoj a Agenda 21 – poĜ. Resort regionálního rozvoje Krajského úĜadu
Libereckého kraje (J.Doubnerová)
x Workshop Ochrana pĜírody v chránČných územích – zákazy nebo spolupráce? – poĜ. Nadace
Partnerství a Spoleþnost pro krajinu (B.Hušková)
x Konference TváĜ naší zemČ – krajina domova – poĜ. Spoleþnost pro krajinu (B.Hušková)
x Konference Cestovní ruch a agroturistika – poĜ. Venkovský prostor o.p.s. (J.Doubnerová)

c) c)
environmentální vzdČlávání, výchova a osvČta
x informaþní a vzdČlávací þást projektu Komunikace a ekologická výchova v þeských a
nČmeckých NP a CHKO: setkávání úþastníkĤ a studijní cesta do NP Bavorský les – poĜ. DBU
– Deutsche Bundesstiftung Umwelt (L.RychtaĜíková)
x VzdČlávací program Ekologická výchova a globální problémy – poĜ. EKOLA Praha
(L.RychtaĜíková)
x Veletrh ekologických výukových programĤ – poĜ. SSEV Pavuþina a SEV ToulcĤv dvĤr Praha
(L.RychtaĜíková)
Péþe o nemovitý majetek
Pronajatá nemovitost þp. 2 na Jizerce vyžadovala bČhem roku pravidelnou údržbu odpovídající stavu
budovy. V závČru roku kanceláĜ zpracovala ve spolupráci s majitelem – Nadací pro záchranu a
obnovu Jizerských hor - zámČr využití budovy jako stĜediska environmentálního vzdČlávání pro široké
cílové skupiny. Na základČ tohoto zámČru byla zpracována stavební dokumentace a v budoucím
období oslovíme finanþní zdroje potĜebné pro rekonstrukci objektu.
Pronajaté pozemky na Jizerce byly pĜimČĜenČ udržovány kosením.

VnČjší vztahy
Spolupráce v rámci neziskového sektoru
a) ýlenství v oborových uskupeních a sítích
x APIS - asociace NNO poskytujících informaþní servis a poradenství pro neziskový sektor
x Zelený kruh – oborová platforma NNO v oblasti životního prostĜedí
x Babynec – neformální síĢ žen ve vedoucím postavení v NNO a institucí veĜejné správy
venkovských regionĤ ýR, Slovenska a Polska
b) spolupráce na programech a projektech
BČhem roku 2002 jsme spolupracovali s organizacemi Libereckého kraje v celém spektru aktivit
neziskového sektoru, a to v rámci poradenských a informaþních þinností (viz projekt SíĢování
informaþních center) a pĜi kampani 30 dní pro neziskový sektor. V oblasti rozvoje venkova a
podpory místních komunit jsme spolupracovali pĜedevším s obþanskými sdruženími Frýdlantsko a
SOS Zvony. Oborová spolupráce je intenzivní pĜedevším v oblasti péþe o pĜírodu a krajinu (koalice
SOS Jizerské hory proti poĜádání motocyklových závodĤ v Jizerských horách) a udržitelného rozvoje
venkovských komunit (program Život pro venkov). Zejména v rámci vzdČlávacích programĤ
komunikujeme s þeskými i zahraniþními NNO – vedle samotného vzdČlávání je významným pĜínosem
i tato dlouhodobá výmČna zkušeností a vzájemné konzultace.
Spolupráce s veĜejnou správou
Jako þlen odborné pracovní skupiny rady mČsta Liberce pro spolupráci s partnerským mČstem
Amersfoort se J. Doubnerová podle možností úþastnila setkávání pracovní skupiny bČhem celého
roku.
PĜipomínkovali jsme rozvojové dokumenty Libereckého kraje – vedle výše uvedených zpracovaných
dokumentĤ jsme se tedy podíleli na zpracování Konceptu snižování emisí a imisí zneþišĢujících látek
do ovzduší a na analýze k Programu rozvoje cestovního ruchu.
V dubnu jsme se podíleli na organizaci Dne otevĜených dveĜí Správy CHKO Jizerské hory.
Široká mezisektorová a meziresortní skupina komunikující v oblasti environmentálního vzdČlávání,
výchovy a osvČty vznikla pĜi zpracování koncepce EVVO Libereckého kraje.

Publicita
Spolupráce se sdČlovacími prostĜedky
Informace o aktivitách Spoleþnosti pro Jizerské hory se pravidelnČ objevovaly pĜevážnČ v regionálních
denících a pĜílohách celostátních deníkĤ, rozhlasových a televizních stanicích. Publicita ožívala
pĜedevším v souvislosti s pĜipravovanými þi zdárnČ dokonþenými akcemi, pĜedevším pro veĜejnost.
Oblíbenými a hojnČ medializovanými se staly zejména pravidelné akce Uklićme Jizerky.
Rozsáhlejší prostor vČnoval Spoleþnosti pro Jizerské hory þasopis Sisyfos v pĜíloze vČnované
Jizerským horám a organizacím, které zde pĤsobí v oblasti ochrany pĜírody a krajiny. Tento þasopis
v samostatné pĜíloze publikoval i analytickou þást Koncepce EVVO Libereckého kraje.

Prezentace aktivit organizace
Aktivity Spoleþnosti pro Jizerské hory jsme mČli pĜíležitost prezentovat pĜi ĜadČ oficiálních i
neoficiálních pĜíležitostí. K nejvýznamnČjším v roce 2002 Ĝadíme návštČvu kulturního atašé
velvyslanectví USA v Liberci, návštČvu zástupce CSMott Foundation a prezentaci pĜi výroþním
zasedání sdružení Sachsisches Landeskuratorium – Ländlicher Raum v klášteĜe Mariastern v SRN.

Finanþní zpráva
Spoleþnost pro Jizerské hory, o.p.s. vede v souladu se zákonem o obecnČ prospČšných
spoleþnostech podvojné úþetnictví. Úþetní agendu vede Liberecká úþetní, s.r.o.
PĜehled výsledkĤ hospodaĜení
Výkaz zisku a ztráty za rok 2002 (v tisících
Hlavní DoplĖkové Správní celkem
Kþ)
Náklady na þinnosti
SpotĜeba materiálu
230
3
79
312
SpotĜeba energie
0
0
4
4
Opravy a údržba
0
0
85
85
Cestovné
17
9
21
47
Ostatní služby
600
5
281
886
Mzdové náklady, vþetnČ odvodĤ
650
0
220
870
Náklady – leasing služeb.automobilu
0
0
116
116
Ostatní náklady
0
0
20
20
Odpisy
0
0
43
43
Náklady na þinnosti celkem
1.497
17
869
2.383
Výnosy z þinností
Tržby za þinnosti
1.261
30
1
1.292
Granty
364
0
20
384
Dary právnických osob
133
0
22
155
Dotace veĜejné správy
395
0
0
395
Ostatní výnosy
0
0
93
93
Výnosy z þinností celkem
2.153
30
136
2.319
HospodáĜský výsledek
+ 656
+ 13
- 733
- 64
KomentáĜ k výkazu zisku a ztráty
Podle rozhodnutí správní rady byla ztráta uhrazena z rezervního fondu.
Originály úþetních dokladĤ a pĜehledĤ úþetnictví jsou uloženy v kanceláĜi Spoleþnosti pro Jizerské
hory, o.p.s.
PĜehled majetku a závazkĤ
Rozvaha ( v tisících Kþ)
K 1.1.2002 K 31.12.2002
Aktiva
Aktiva celkem
1.379
1.295
Dlouhodobý majetek celkem
113
70
Dlouhodobý nehmotný majetek
0
0
Z toho: software (drobný DNM)
38
38
oprávky k DDNM
-38
-38
Dlouhodobý hmotný majetek
113
70
Z toho: samostatné movité vČci
173
173
oprávky k SMV
-108
-151
samostatné movité vČci – dary
18
18
drobný hmotný majetek
64
64
oprávky k DHM
-64
-64
nedokonþ. dlouhodobý hmotný majetek
30
30
ObČžná aktiva celkem
1.084
1.122
Z toho: zásoby
0
0
dlouhodobé pohledávky
0
0
krátkodobé pohledávky – z obchodních vztahĤ
35
76
- SZ a ZP
0
0
- daĖové pohledávky
1
3
- ostatní poskytnuté zálohy
105
86
- dohadné úþty aktivní
2
17
- jiné pohledávky
4
4
krátkodobý finanþní majetek - peníze
0
35
- bankovní úþty
937
901
ýasové rozlišení
182
103
Z toho: náklady pĜíštích období
179
103

pĜíjmy pĜíštích období
Pasiva
Pasiva celkem
Vlastní zdroje krytí
Z toho: základní jmČní
fondy (rezervní fond)
výsledek hospodaĜení bČžného roku
Cizí zdroje krytí
Z toho: rezervy
dlouhodobé závazky (z leasingu)
krátkodobé závazky – z obchodních vztahĤ
- k zamČstnancĤm, vþetnČ dohod
- k SZ a ZP
- daĖové k státu
- dohadné úþty pasivní
ýasové rozlišení
Z toho: výnosy pĜíštích období

3

0

1.379
1.057
400
638
19
322
0
178
59
34
18
5
28
0
0

1.295
994
400
638
19
288
0
96
108
32
17
4
31
13
13

Výrok auditora k roþní úþetní závČrce za rok 2002
HospodaĜení Spoleþnosti pro Jizerské hory o.p.s. je auditováno na základČ § 13, odst. 3, písm. a)
zákona þ. 248/1995 Sb., o obecnČ prospČšných spoleþnostech a podle þlánku 7.4 statutu organizace.
Ze zprávy auditora:
„Auditor konstatuje, že podle jeho názoru na základČ provedených zjištČní je úþetnictví Spoleþnosti
pro Jizerské hory o.p.s. úplné, prĤkazné a správné tak, že vČrnČ zobrazuje skuteþnosti, které jsou jeho
pĜedmČtem.
Podle našeho názoru, úþetní závČrka ve všech významných ohledech vČrnČ zobrazuje majetek,
závazky a vlastní zdroje Spoleþnosti pro Jizerské hory o.p.s. se sídlem v Liberci k datu 31. prosince
2002 a výsledek hospodaĜení k tomu datu.
Spoleþnost ve sledovaném období neprovedla a ve svém úþetnictví nezaúþtovala žádný mimoĜádný
úþetní pĜípad, který by se svým charakterem vymykal bČžnému hospodaĜení spoleþnosti.
HospodáĜský výsledek odpovídá charakteru þinnosti spoleþnosti, finanþní situace spoleþnosti je dobrá,
spoleþnost nemá svĤj majetek zadlužen a své závazky plní ve lhĤtách splatnosti.“
Zkrácený výrok auditora:
B E Z VÝ H R A D
Ing. JiĜí Oehl, odpovČdný auditor a jednatel spoleþnosti
Auditorská spoleþnost O-Consult spol. s r.o. Liberec
Licence Komory auditorĤ ýR þíslo 38
Originál zprávy auditora je k nahlédnutí v kanceláĜi Spoleþnosti pro Jizerské hory, o.p.s.

Spoleþnost pro Jizerské hory dČkuje
všem jednotlivcĤm, organizacím, institucím a firmám, bez nichž by úspČšná realizace cílĤ a
pĜedsevzetí nebyla možná. Finanþní pĜíspČvky a vČcné dary firem, granty nadací a dotace z veĜejných
zdrojĤ tvoĜily v roce 2002 44% pĜíjmĤ Spoleþnosti pro Jizerské hory o.p.s.
Na tomto místČ dČkujeme dárcĤm, kteĜí nejsou zmínČni u jednotlivých projektĤ:
x Finanþní podporou – darem 100 000 Kþ na projekty nás podpoĜila Severoþeská plynárenská
a.s.
x

Nefinanþní podporou nám pĜispČla firma Andreas Stihl, spol. s r.o. (vČcný dar – motorová pila
v hodnotČ 18 700 Kþ)
x Finanþní podporou ve formČ daru 10 000 Kþ na projekty nebo na provozní potĜeby nám v roce
2002 pĜispČly soukromé firmy:
Ornela a.s., A.Raymond s.r.o.
x Finanþní podporou ve formČ daru do 5 000 Kþ na projekty nám v roce 2002 pĜispČly soukromé
firmy:
Evosa s.r.o., SaD v.o.s., Vitrum s.r.o., VaHS s.r.o., HBAPS stavební firma, Batima s.r.o.,
Jablotron s.r.o.
Firmy SaD v.o.s., Pemeta s.r.o., Likto s.r.o. a Vodní a hospodáĜské stavby s.r.o. nám v roce 2002
darovaly po 5000 Kþ na realizaci akcí Uklićme Jizerky v roce 2003.
V roce 2002 jsme realizovali akce podpoĜené granty Nadace Preciosa (100 000 Kþ na akce Uklićme
Jizerky a výsadbu aleje na Jizerce), Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor (22 500 Kþ na
realizaci ekologické výchovy v CHKO Jizerské hory) a britské ambasády (267 000 Kþ z fondu DFID na
projekt Dejme hlavy dohromady) z roku 2001.
Za nefinanþní pomoc pĜi jednotlivých akcích dČkujeme firmám a organizacím:
A.S.A. Liberec, s.r.o.
Autocentrum Dresler Jablonec nad Nisou
DĤm dČtí a mládeže Nové MČsto pod Smrkem
Ekoles Projekt, s.r.o., Jablonec nad Nisou
Informaþní centrum Tanvald
Jizersko-ještČdský horský spolek
Chemiestar, s.r.o., prodejna Jablonec nad Nisou
Lesy ýeské republiky, s.p., oblastní inspektorát Liberec
MČstský úĜad Frýdlant
Obecní úĜad VišĖová
Povodí Labe s.p.
Quebec Labrador Foundation – Atlantic Centre for Environment (USA)
SEVER Horní Maršov
SOS Zvony Tanvaldsko
SOU zemČdČlské ve FrýdlantČ
Správa CHKO ýR
Správa CHKO Jizerské hory
Statutární mČsto Liberec – technický odbor, oddČlení ekologické výchovy
Suchopýr – lesní školky, o.p.s.
ZO ýSOP Armillaria
V neposlední ĜadČ dČkujeme:
- všem úþastníkĤm úklidových výletĤ v akcích Uklićme Jizerky
- všem, kdo svými pĜipomínkami pomohli zlepšit úroveĖ Koncepce EVVO Libereckého kraje
- organizacím, které se v Libereckém kraji pĜipojily ke kampani 30 dní pro obþanský sektor
a všem ostatním, kdo se podíleli na našich programech a akcích a pomohli k jejich úspČchĤm.

Struktura organizace
Správní rada
Ing. Miloš Šnytr – pĜedseda
Ing. arch. Jana Mejzrová

RNDr. Karel Brodský
Dozorþí rada
Pavel Pilz
Mgr. SoĖa Paukrtová
Ing. Dan Ramzer
KanceláĜ
ěeditelka a vedoucí programu podpory neziskového sektoru:
PhDr. Jitka Doubnerová
Vedoucí programĤ:
RNDr. Blažena Hušková (program udržitelného rozvoje komunit)
Martin Jaroušek (program péþe o krajinu)
Ing. Lenka RychtaĜíková (program environmentálního vzdČlávání, výchovy a osvČty)
Civilní služba:
Ing. Pavel Schneider (od 1.4.2002)
Kontakty:
Sídlo
Telefon
e-mail
http

U Jezu 10, 460 01 Liberec
+ 420 485 109 292
jizerky@iol.cz
www.osf.cz/jizerky

