
Projekt:  O krok dál v ekocentru, o krok blíž v ekovýchově

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta – 
21ZPDU1

Termín realizace: od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2022

Cíle projektu

Činností A Rocha podpořit a posílit vztah dětí, rodin a celé veřejnosti k ochraně přírody. K tomuto 
účelu slouží pořádané akce, přírodovědné kluby, výukové programy pro školy, tábory a přednášky. 
Dalším cílem je zlepšit zázemí ekocentra a přírodní zahrady pro lektory, děti a další návštěvníky. 

ZPDU11 Účel 1 Podpora projektů v oblasti EVVO (akce a aktivity) 

Přírodní zahrada jako na dlani

Díky certifikované ukázkové přírodní zahradě s naučnými prvky nabízíme školám, školkám, skupinám 
dětí na táborech či víkendových pobytech, venkovní výuku, kterou řada z nich využívá. 
Instalováním informační tabule chceme návštěvníky seznámit se životem v přírodní zahradě a 
v tůních, navíc vytvořením letáku s mapkou areálu, hrami a kvízem pro děti, přiblížíme návštěvníkům 
areál i bez komentované prohlídky. Pro návštěvníky, kterým se přírodní areál zalíbí, bude k dispozici 
pokladnička na dary. 
S rozšiřující se nabídkou je nutné oslovit a zaujmout další potenciální zájemce o naše služby, proto je 
nutné vydat nový, aktualizovaný informační materiál o naší organizaci. Příspěvek na krytí osobních 
nákladů nám poslouží zejména při realizaci plánovaných akcí pro širokou veřejnost. Nadále chceme 
svou nabídku venkovních výukových programů rozšiřovat i v zimních měsících, potřebné zázemí nám 
poskytuje venkovní učebna, kterou vybavíme stoly a lavicemi. 

Plánované aktivity

Environmentální vzdělávací programy pro školní děti a mládež – ve školním roce ve školách a 
školkách, u nás v ekocentru a v naší přírodní zahradě, během prázdnin pro tábory a během víkendů 
pro mládež z církevních sborů, skautů a dalších organizací či spolků.
Přírodovědné kluby – pravidelné schůzky s dětmi ze ZŠ Dobré a ZŠ Podbřezí.
Kurz ornitologie – zejména pro děti.
Tábory 
Slavení ochranářských svátků – Dne Země, Dne vody, Dne stromů, Vítání ptačího zpěvu, Podzimní 
festival, atd. 
Organizace monitorovacích exkurzí – pro zájemce o ornitologii.
Vzdělávání a osvěta v církvích – několik bohoslužeb, přednášek a pozorovacích vycházek s členy 
sborů Církve bratrské a evangelické.



Podzimní výstavy hub 

Akce pro veřejnost – jarní a podzimní cyklus přednášek, Víkend otevřených zahrad

ZPDU12 Účel 2 Podpora celoroční činnosti a rozvoje středisek ekologické výchovy

Lepší zázemí pro programy EVVO v 1. patře, dokončení kabinetu a dvou WC II. etapa

Cílem je vytvořit studovnu s knihovnou a toaletami, což je další krok k postupné realizaci 
ekocentra A ROCHA. Tato částečná rekonstrukce nám zlepší sociální prostředí a vytvoří další 
prostor pro vzdělávání.

Harmonogram prací
1 - spodní podklady podlah - leden
2 - vrchní pokládka podlah - únor
3 - instalace radiátorů a sanity - červenec
4 - výroba dveří zárubní obkladů a skříní - srpen
5 - osvětlení zrcadla - říjen

Celkové náklady projektu: 353 286,92Kč

Dotace poskytnutá Královéhradeckým krajem: 250 000 Kč


