
Pomáháme lidem porozumět přírodě a být dobrými hospodáři přírodního i kulturního dědictví.



Regionální nevládní nezisková organizace zabývající se environmentální výchovou, 

vzděláváním a osvětou. Založena 21. března 2007.

Naší společnou vizí je občanská společnost, ve které lidé mají rádi přírodu a místo, kde 

žijí, rozumí životnímu prostředí a přispívají k jeho zachování pro další generace.

Posláním LÍSKY je vytvářet zázemí pro environmentální vzdělávání a výchovu ve Zlínském 

kraji, poskytovat a podporovat příklady jednání v souladu s udržitelným rozvojem.



Členové Lísky a působnost

www.liska-evvo.cz 3



Hlavní činnosti Lísky:

 Informování a osvěta.

 Vzdělávání a lektorská činnost.

 Poradenství a metodická 

podpora.

 Zpracování koncepcí a 

strategií.

 Příprava a realizace projektů.

 Podpora fair trade a místních 

výrobků.

 Konferenční servis. Férová 

kavárna.
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Podpora, rozvoj a budování zázemí pro environmentální výchovu, 

vzdělávání a osvětu v našem kraji 

- výukové programy, exkurze, projektové dny, olympiády, soutěže, 

pobyty a tábory pro děti a žáky

- vzdělávání a metodická podpora pedagogů MŠ, ZŠ, SŠ, ŠD a SVČ

- vzdělávání dospělých

- informování, osvětové akce a kampaně

- motivace, inspirace, vyhledávání a šíření příkladů dobré praxe

- ekologické poradenství

- tvorba  a šíření metodických materiálů, publikací a pomůcek

- praktická ochrana přírody a práce v terénu

- budování vlastních kapacit a zázemí, práce s lidmi, výměna informací a 

zkušeností, společné projekty, koordinace a komunikace, tvorba strategií

- spolupráce a sdílení zkušeností s partnery v České republice i v zahraničí



Líska v číslech

- Působíme v regionu 12 let, od roku 2007.

- Sdružujeme 10 členských organizací a 16 osobností na území celého 

Zlínského kraje.

- Klub Lísky má  65 členů.

- Koordinujeme 5 regionálních osvětových kampaní - témata ptáci, 

přírodní zahrada, stromy, místní udržitelná ekonomika a fair trade.

- Do programů LÍSKY se během roku zapojí na 25.000 účastníků, 

především dětí a učitelů. Nabízíme 28 akreditovaných vzdělávacích 

akcí., vč. specializačního studia pro koordinátory EVVO.

- Každý rok připravíme a rozešleme  20 informačních elektronických 

rozesílek. Evidujeme cca 1500 odběratelů informací, v knihovně je 1.500 

titulů. 

- Vydali jsme cca 150  metodických listů pro pedagogy, 10 metodik pro 

učitele a lektory,  5 publikací, 39 listů Skřítka Lískáčka, 17 čísel 

tematických novin.

- Aktivně spolupracuje s více než 20 organizacemi v regionu, České 

republice i v zahraničí. Jsme zapojeni do Místní agendy 21 a 

Fairtradového města Vsetín, členy Fairtrade Česko a Slovensko. 



V roce 2018 jsme se zúčastnili prestižní ankety 

NEZISKOVKA ROKU 
V kategorii malá neziskovka jsme získali 3. místo

https://www.youtube.com/watch?v=vO12T33pJ2g

https://www.youtube.com/watch?v=vO12T33pJ2g


Struktura zdrojů: 

dotace z projektů 47%, 

příspěvky a poplatky za služby od členů 3%, 

vlastní činnost - prodej služeb, 18%, 

VHČ - prodej fair trade, 12,5%, 

individuální dary 1,5%.

Zlínský kraj spolufinancuje vybrané aktivity 

krajského systému EVVO částkou 400.000 Kč 

- 18%.

Do Zlínského kraje jsme na EVVO

v NNO a školách získali 

více než 12 milionů korun.



Jaké jsou přínosy LÍSKY 
pro členy, partnery a cílové skupiny

Prosazujeme na regionální i místní úrovni environmentální výchovu a její důležitou roli 

ve vzdělávání a při ochraně a péči o životní prostředí. 

Propojujeme témata do dalších oblastí občanské společnosti.

Pojmenováváme příklady dobré praxe v environmentální výchově i ekologicky šetrném 

jednání a vytváříme příležitosti k následování.



Podílíme se na tvorbě místních i regionálních koncepcí a strategií. 

Monitorujeme data a informace v oblasti EVVO v regionu.

Poskytujeme dlouhodobě systematicky informace, konzultace a metodickou podporu 

školám, školským zařízením, neziskovým organizacím i veřejné správě.



Podporujeme se jako společenství lidí, kteří sdílí obdobné cíle a hodnoty.

Vzájemně se učíme, vyměňujeme si zkušenosti a informace, společně se vzděláme. 

Máme vlastní lektorské, konzultační a odborné zázemí, včetně knihovny a pomůcek.

Připravujeme a realizujeme společné projekty, programy a osvětové kampaně, které by 

pro jednotlivé členské organizace byly příliš velkým soustem.

Vytváříme zázemí pro organizace i jednotlivce k realizaci rozmanitých aktivit ve školách, 

organizacích a obcích, či seberealizaci a plnění snů.



Děkuji za pozornost.

LÍSKA, z.s.

Dolní náměstí 429, 755 01 Vsetín 

www.liska-evvo.cz

www.facebook.com/sdruzeniliska

http://www.liska-evvo.cz/
http://www.facebook.com/sdruzeniliska

