VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2011
PRO-BIO LIGA
ochrany spotřebitelů potravin
a přátel ekologického zemědělství

Základní údaje
Název organizace:
PRO-BIO LIGA ochrany
ekologického zemědělství

spotřebitelů

potravin

a

přátel

Aktuální kontakty a adresa pobočky:
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10
Tel. +420 272 660 501
e-mail: info@biospotrebitel.cz
www: www.biospotrebitel.cz
Správce pobočky v roce 2011:
Mgr. Jana Průšová
Výbor pobočky v roce 2011:
Mgr. Kateřina Čapounová
Mgr. Jana Průšová
Marie Škorničková
Členská základna:
K 1.3.2012 sdružuje 241 členů – fyzických i právnických osob.
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Realizované aktivity
PRO-BIO LIGA v roce 2011 realizovala v souladu se svým
dlouhodobým zaměřením aktivity směřující
k environmentálnímu vzdělávání, propagaci a poradenství.
• Provoz „Informačně-poradenského centra o
biopotravinách, ekologickém zemědělství a
ekologicky šetrné spotřebě“
Poradna fungovala v rámci kamenného IC a v on-line
podobě na www stránkách a klienti se na ni obraceli buď
přímou návštěvou, e-mailem nebo telefonicky. IC řešilo
celkem 818 dotazů z oblasti biopotravin, ekologického
zemědělství a souvisejících témat.
• Provoz spotřebitelských informačních stránek
www.biospotrebitel.cz zaměřených hlavně na české
biopotraviny, producenty a místní EZ. Webové stránky
zaznamenaly v roce 2011 celkem 91 906 unikátních
návštěvníků.
• Knihovna
byla otevřena po veřejnost 5 dnů v týdnu od 9 do 16 hod,
s možností objednat si knihu virtuálně přes www stránky,
což bylo možné 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V průběhu
roku 2011 využilo jejích služeb 27 klientů, kteří si vypůjčili
83 titulů. Knihovna disponuje celkem 1426 knihami.
• Akce pro veřejnost
Organizace zrealizovala v roce 2011 celkem 24 akcí.
Celkem se uskutečnily 2 exkurze na ekofarmy nebo kurzy
na farmě za účasti téměř 55 účastníků. Dále organizace
uspořádala 11 přednášek pro veřejnost, na nichž bylo
přítomno na 320 osob. Také jsme se zúčastnili 11
prezentací na akcích pro veřejnost, které navštívilo cca
2 100 osob.
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• Spotřebitelský biokošík
Aktivita spotřebitelský košík, či prodloužená ruka
ekofarem byla během realizace projektu v roce 2011
realizována celkem 18 x. Možnosti okusit faremní produkci
využilo celkem 436 spotřebitelů. Do systému dodávek se
zapojilo celkem 9 ekologických zemědělců.
V rámci aktivity spotřebitelský košík organizace také
pokračovala v organizování dlouhodobé podpory ekofarmy
Karla Tachecího, tzv. systémem biobedýnek či komunitou
podporovaného zemědělství. K tomuto systému byly
v provozu stránky www.bio-bedynky.cz.
• Školní biozahrada na WZŠ Jinonice
V září roku 2011 byl zahájen projekt celoškolní tvorby
plánu na přeměnu školního pozemku na Waldorfské
základní škole Jinonice (Praha 5) ve školní biozahradu.
Projekt bude pokračovat i v roce 2012.
• Vzdělávací akce pro školní zařízení
V rámci projektu Bioškoly organizace realizovala
vzdělávací akce pro školní zařízení (exkurze na farmy,
vzdělávací programy na farmách, školní biojarmarky,
konference o biopotravinách do škol). Bylo uskutečněno
cekem 24 akcí za účasti 1750 rodičů, dětí, učitelů. A jedna
celostátní konference, které se zúčastnilo na 170
vedoucích školních jídelen, kuchařek, ředitelů škol,
pedagogů, zemědělců a dalších zájemců o téma školního
stravování a biopotravin. www.bioskoly.cz a
www.biokonference.cz
• Ze školy na ekostatek
V září 2011 jsme zahájili práce na podpůrném materiálů
pro pedagogy, který jim má přinést přístup k informacím o
možnostech vzdělávání na ekologických statcích.
V dosavadním průběhu jsme mapovali možnosti
vzdělávání na statcích v okolí Prahy. V roce 2012 tyto
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informace shrneme do publikace pro pedagogy a na
zvláštní webovou stránku pro učitele.
• Září - Měsíc biopotravin
Organizace byla odborným garantem propagační a
marketingové akce Září – Měsíc biopotravin.
• Biotrh Toulcův dvůr
Organizace na v roce 2011 realizovala pravidelné selské
trhy na Toulcově dvoře výhradně pro ekologické
hospodáře, které pravidelně přilákaly cca 10-15 sedláků a
několik stovek návštěvníků. Více na www.biotrh.info.
• Publikační činnost
o 3 čísla e-bulletinu BIOSPOTŘEBITEL (250
odběratelů/číslo)
o Publikace Jak vznikají biopotraviny (1 000 ks)
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Uskutečněné projekty a zakázky
• Informování spotřebitelské veřejnosti o
biopotravinách a ekologickém zemědělství (2/2011
– 14 310)
Projekt zaměřený na provoz informačního centra,
poskytování poradenství, aktualizaci a provoz webu
www.biospotrebitel.cz, publikační činnost atd. Projekt
podpořen Ministerstvem zemědělství ČR částkou 420 000,Kč.
• Vzdělávací aktivity projektu Bioškoly
Organizace v roce 2011 realizovala zakázku v rámci
projektu Bioškoly, v jejímž rámci organizovala vzdělávací a
informační aktivity pro školy zapojené do projektu
Bioškoly. Zakázka pro firmu Country Life v částce 1 184
039,- Kč.
• Informačně-poradenské centrum o biopotravinách,
ekologickém zemědělství a ekologicky šetrném
způsobu života (DAG-54-11-006115-2010)
Projekt zaměřený na provoz informačního centra,
poskytování poradenství, vzdělávacích služeb ad. Projekt
byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy částkou
70 000,- Kč a
• Aktualizace a provoz webu www.biospotrebitel.cz
Projekt zaměřený na zkvalitnění obsahu a pravidelný
provoz webových stránek www.biospotrebitel.cz. V rámci
projektu byly webové stránky doplněny o několik nových
podstránek zabývajících se aktuálními tématy i
dlouhodobými alternativami v zemědělství. Projekt byl
podpořen Ministerstvem životního prostředí částkou 157
500,- Kč.

6

• Školní biozahrada WZŠ Jinonice
(DAG/54/11/007807/2011)
Projekt na vytvoření plánu budoucí školní zahrady a
částečné úpravy pozemku. Realizace až do října 2012.
Grant od Magistrátu hlavního města Prahy v částce 225
000,- Kč.
• Ze školy na ekostatek (DAG/54/11/007810/2011)
Realizace informačních materiálů pro pedagogy, které jim
zpřístupní vzdělávání na ekologických statcích v okolí
hlavního města Prahy. Realizace až do října 2012. Projekt
podpořil Magistrát hlavního města Prahy částkou
130 000,- Kč.
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Členství v organizacích
Česká technologická platforma pro ekologické
zemědělství
PRO-BIO LIGA se v roce 2009 stala zakládající
organizací České technologické platformy pro
ekologické zemědělství jejímž cílem je
koordinace vědy a výzkumu a aplikace jejích
výsledků do praxe a jejich popularizace.
www.bioinstitut.cz/ctpez
Zelený kruh
PRO-BIO LIGA je členem oborové
organizace NNO Zelený kruh, který
sdružuje neziskové organizace
působící v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného
rozvoje. www.zelenykruh.cz
Platforma sítí EVVO
Síť vzdělávacích organizací a vzdělávacích poradenských
středisek pro podporu hospodaření šetrného k přírodě a krajině.
www.zdravakrajina.cz
Národní síť environmentálního vzdělávání výchovy a
osvěty
PRO-BIO LIGA je zapojena do Národní
sítě EVVO, která je společným
programem MŽP a MŠMT
administrovaný Sdružením středisek
ekologické výchovy Pavučina. Cílem stabilizovat rozvoj
současných a iniciovat vznik nových středisek ekologické
výchovy v České republice. www.narodnisit.cz
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Donoři a dárci
Aktivity organizace PRO-BIO LIGA byly v roce 2011
podpořeny:

Ministerstvem zemědělství ČR částkou 420 000,- Kč

Magistrátem hlavního města Prahy částkou 425 000,- Kč

Členy sdružení PRO-BIO LIGA částkou 61 427,- Kč

Ministerstvo životního prostředí částkou 157 500,- Kč

Všem donorům a dárcům srdečně děkujeme za
podporu v roce 2011!
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Seminář Permakulturní zahrada doma a na balkoně
Foto © Jan valeška, PRO-BIO LIGA
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