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Rok rozvoje
Rok 2011 byl plánován jako rok
rozvoje naší organizace, a také
se jím stal. Začali jsme se více
orientovat na spolupráci s firmami
a úřady, na fundraising a propagaci
organizace.

Zajímavá čísla
9 realizovaných
projektů za 7 mil. Kč
60 hektarů luk a křovin
s provedenou péčí
 11 400 vysazených
buků a jedlí
137 hektarů
zlikvidované křídlatky
 33 966 návštěv
na portálu Valašská
krajina.cz
 110 aktualit
na stránkách Valašská
krajina.cz
76 článků ve 4 číslech
Zpravodaje CHKO Beskyd

www.salamandr.info

Rok rozvoje mohl proběhnout zejména díky
prostředkům z tzv. Švýcarských fondů na projekt
„Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech“.
Ten je mj. zaměřen na rozvoj spolupráce s firmami
a úřady. Díky těmto prostředkům probíhalo také
vzdělávání a osobní rozvoj pracovníků. Projekt nám
umožnil i rekonstrukci a spuštění nových webových
stránek Salamandr.info.
Co jsme dokázali
Praktická péče o přírodu a krajinu
 rámci projektu „Udržitelná péče
V
o přírodní dědictví v Beskydech“ jsme
zajistili péči 29 hektarům cenných luk
na Horním Vsacku.
Obstáli jsme v konkurenčním boji a získali možnost pečovat o lokality s výskytem vzácných druhů.
Úspěšně jsme dokončili první etapu
likvidace křídlatky v povodí Odry. Křídlatka byla zlikvidována na území 31 obcí
a měst. Pokračovali jsme ve druhé etapě
likvidace.
Opětovně jsme vysazovali vzácné a původní stromy v Beskydech.
Ve vrcholových partiích Beskyd se
podařilo natřít proti okusu zvěří stromy
na ploše 150 hektarů.

Odborná činnost
Začala realizace tříletého projektu
„Monitoring velkých šelem v Beskydech“.
Salamandr zde vystupuje jako spolupracující subjekt.

 roběhlo mapování křídlatky v povodí
P
Rožnovské Bečvy.
Zabývali jsme se monitoringem ohrožených druhů v okolí firmy DEZA.
Byly zpracovány botanické průzkumy
v rezervacích Huštýn a Trojačka.

Informace
 okračovala další publikační činnost
P
v rámci projektu, který podporuje zvyšování veřejné informovanosti o ochraně přírody. Vydali jsme 4 čísla Zpravodaje CHKO Beskydy, miniprůvodce
Lysá hora a příručku pro majitele lesů.
Zaměřili jsme se na vylepšení stránek
Valašská krajina.cz.
V rámci „Švýcarského projektu“ jsme
vydali propagační tiskové materiály na
podporu fundraisingu.

Hospodaření Salamandru

Lidé ČSOP Salamandr

Snížení obratu v roce 2011 není důsledkem
ekonomické krize, ale dokončením jednoho
z velkých projektů. Souvisí také se změnou
strategie financování, která má dlouhodobě
vést ke snížení naší závislosti na dotačních
prostředcích z evropských fondů. Snížení
obratu tedy nepředstavuje žádné zhoršení
celkové finanční situace.

I ng. Vojtěch Bajer, předseda, koordinace
projektů
Ing. Pavla Halamíková, PR, marketing,
fundraising
Ing. Martin Konupka, místopředseda,
koordinace terénních pracovníků
Ing. Petr Konupka, realizace projektů
Ing. Martin Krupa, hospodář, ekonomika
Mgr. Lucie Ohryzková, koordinace
projektů
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Kromě 6 projektových pracovníků jsme
jako každoročně zaměstnávali 10 sezónních pracovníků pro terénní práce.

Co plánujeme v roce 2012?

Struktura obratu
Jiné 3 %
Služby 13 %

Dary 11 %

Stejně jako další neziskové organizace
čekáme, jak se v roce 2012 projeví další
snížení státní podpory neziskovému sektoru. I v této složitější době se ale chceme
rozvíjet. Pokračujeme v rozpracovaných
projektech, chystáme žádosti do OPŽP,
programu Life+ i do Norských fondů.
Budeme pracovat na dalším rozšíření spolupráce s firmami, obcemi i kraji. A snad
dotace
dary
o naší činnosti i více uslyšíte.
služby
jiné

Dotace 73 %

Děkujeme za podporu
a spolupráci v roce 2011
Moravskoslezský kraj
AOPK ČR, střediska Ostrava a Zlín
Správa CHKO Beskydy
Nadace Partnerství
Nadace OKD
Ústav biologie obratlovců Akademie věd
ČR, v. v. i.
SFŽP – OPŽP
Evropská unie – Life+
ČSOP
Ministerstvo životního prostředí ČR
Lesy ČR
Povodí Odry
Severomoravská plynárenská
A ntonín Šupler – HUSQVARNA
Barum Continental

Další informace o našich projektech
a aktivitách včetně podrobnějších výsledků
hospodaření najdete na stránkách
www.salamandr.info.
ČSOP Salamandr
Tvarůžkova 1805
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel. +420 571 613 241
e-mail: salamandr@salamandr.info
www.salamandr.info

