Správa o činnosti za rok 2018
Eviana, n. o., Československej armády 6,
040 01 Košice, IČO: 35582855
(do 14.12.2016: Naša šanca, n.o., 044 13 Kokšov – Bakša 47, IČO: 35582855)
Účelom n.o. je sociálna, humanitárna a zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, výchova a rozvoj
telesnej kultúry a ochrana zdravia obyvateľstva, environmentálna výchova a vzdelávanie,
poskytovanie poradenstva pri riešení environmentálnych problémov.

Správna rada
Správna rada schválila výročnú a finančnú správu za rok 2018.
Na stretnutí 28. novembra 2018 si právna rada vypočula hodnotenie aktivít na školách a pre
verejnosť od jednotlivých lektoriek a odsúhlasila návrh programovej ponuky neziskovej
organizácie na rok 2019.

Dozorná rada
Funguje na základe dobrovoľníctva. Stretla sa v decembri 2018 a konštatovala bezproblémové
fungovanie organizácie a nakladanie s finančnými prostriedkami v aktuálnom roku.
Odporúčala aj pre nasledujúce obdobie registráciu organizácie pre prijímanie 2-3 % z dane
z príjmu.

Riaditeľka
Inštitút riaditeľa stále funguje na základe dobrovoľníctva. V priebehu roka 2018 riaditeľka
Mgr. Jana Nimcová zvolala 3 porady lektorov poskytujúcich výchovno-vzdelávacie
programy, navrhla uchádzať sa o post koordinujúcej organizácie pre medzinárodný program
GLOBE a zúčastniť sa rokovania združenia Špirála s Ministerstvom životného prostredia SR.
Zabezpečila všetky formálne úkony spojené registráciou pre prijímanie 2-3 % z dane z príjmu
za rok 2018. Zvolala neformálne stretnutie potenciálnych spolupracovníkov, konzultantov a
podporovateľov organizácie a správnej rady 28.11.2018.

Činnosť organizácie v roku 2018
Pre školy
Pre Mesto Prešov v spolupráci s OZV NATUR-PACK robíme pravidelne 1 x týždenne
vzdelávanie a výchovu v téme triedenia a minimalizácie odpadu pre všetky základné a stredné
školy. V roku 2018 sme sa stretli s 2 400 žiakmi a študentmi na interaktívnych hodinách, časť
vzdelávania sa uskutočnila v Eko Parku Holá Hora.

Okrem témy odpad pokračujeme v témach kompostovanie, voda, záhrada, ochrana prírody
a krajiny, liečivé rastliny, ekopranie a ekočistenie. Realizovali sme programy s pomôckami
Záhrada mlčky, Dážďovková párty, Dlaň plná záhradných inšpirácií, Byť v lese, Ekopranie.
Podstatnú časť týchto programov sme uskutočnili v školách zapojených do medzinárodného
programu Zelená škola. V týchto témach sme sa stretli s 1 600 žiakmi a učiteľmi.
V rámci festivalu Ekotopfilm-Envirofilm – Junior festival sme pripravili vlastný program
Dajme hlavy dokopy, ktorý sme posunuli aj lektorom na strednom a západnom Slovensku,
aby Juniorfest bežal rovnako v celej republike. Program sa skladá z 3 samostatných častí
pre 1. stupeň, 2. stupeň a SŠ, nasleduje vždy po zhliadnutí filmov. V roku 2018 sme ho
realizovali pre 3 800 žiakov a študentov vo východoslovenských mestách.
V spolupráci s Ekocentrom Púchov v CVČ Včielka sme už 4 roky súčasťou programu
„Dívam sa očami, ukazujem prstom“. V tomto roku sme so zástupcami všetkých púchovských
škôl realizovali workshopy pod názvom „Voda v krajine“ zamerané na dizajnovanie
školských záhrad so zámerom zachytávania a zadržiavania dažďovej vody.

Centrum ekologického a etického vzdelávania Živica je ďalšou organizáciou, s ktorou
dlhodobo spolupracujeme. V pilotnom ročníku projektu Eko Alarm sme okrem priamych
aktivít na školách supervízorovali študentky z UPJŠ v Prešove pri lektorovaní vzdelávania
formou mentoringu.

Z nášho pohľadu majú veľký význam tvorivé dielne, počas ktorých žiaci spolu s učiteľmi
dizajnujú školské záhrady alebo časti pozemkov, zakladajú kompostoviská, projektujú
dažďové záhrady, plánujú a vysádzajú včeliu pastvu, učia sa o živote včiel a využívaní
včelích produktov.
Spektrum programov pre školy je zverejnené: http://eviana.sk/2019/01/13/ekovychova-preskoly/

Pre učiteľov

V Košiciach a v Prešove sme pripravili spolu 4 metodické dni, prezentovali sme metodiku pre
1. stupeň O princeznej Lesanke, Človeče, zamysli sa, Doba rozkladová a pre druhý stupeň Ja
a zodpovednosť a NeODPADni z odpadov.
Pre verejnosť
Prednášky, semináre, workshopy, ekofestivaly, konferencie, informačné dni, odborné
konzultácie
v témach triedenie a minimalizácia odpadu, kompostovanie a vermikompostovanie,
permakultúra, prírodné, komunitné záhrady a jedlé mestá, alternatívne spôsoby vzdelávania,
environmentálna výchova a vzdelávanie.

Tvorba metodických materiálov a pomôcok
Vytvorili sme kompletnú metodiku (pomôcky, fotopostup, príbeh a video) pre výučbový
program O princeznej Lesanke. Aktivity „Človeče, zamysli sa!“ a „Človeče, kompostuj!“ sme
spracovali do podoby výučbového balíka pre rovesnícke vzdelávanie. Pri akciách na
verejných priestranstvách používame PEXESO.

Konferencie, prednášky, kurzy pre vlastné vzdelávanie
Naše lektorky sa zúčastnili konferencie VaU – Viac ako učenie organizované UKF v Nitre,
seminárov a prednášok Institutu inovativního vzdělávání.
2 lektorky sa zúčastnili kurzu permakultúrneho dizajnu, 1 s certifikátom Permakultúrny
dizajnér.

V júni 2018 sme navštívili partnerskú organizáciu v NP Šumava, odkiaľ sme získali nové
nápady a inšpirácie, ako robiť environmentálnu výchovu a vzdelávanie.

Podrobné informácie o činnosti sú zdokumentované na webovej stránke www.eviana.sk.

Informovanie o poskytovaných službách
Počas celého roka 2018 bola napĺňaná stránka www.facebook.com/eviananeziskovka/.
Stránka www.eviana.sk bola updatovaná, výrazne pozmenená a počas celého roka dopĺňaná
prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Finančná správa za rok 2018
Príjmy
Príjmy z poskytovania služieb
Príjmy z darov
Príjmy z podielu zaplatenej dane z príjmov
Príjmy z pôžičiek
Príjmy ostatné
SPOLU

17078,72
91,00
583,76
902,00
137,04
18792,52

Výdavky
Výdavky na zásoby
Výdavky na služby
Splátky úverov a pôžičiek
Výdavky ostatné
SPOLU

542,95
16334,01
880,00
140,16
17897,12

Schválené:
v Košiciach 26.6.2019

Mgr. Jana Nimcová
riaditeľka

