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Motto:
 “Nechceme rozdávat rady, ale radost“
   
 Naše nezisková organizace SEMÍNKO ZEMĚ        
 vznikla (právně) teprve v létě 2011, ale je vlastně 
pokračující (prakticky od 1.1. 2012 ) v činnosti 
"zelené sekce " CPR M.E.D.(projekty doběhly k 
31.12. 2011). Projekt na oživení dřevěnky a vznik 
ekostřediska již dva-tři roky rozvíjelo právě Centrum 
pro rodinu  M.E.D:. 
Proč právě název Semínko země? Inspiroval nás Roy 
Littlesun (75 let),který byl v mládí adoptován stařešinou 
kmene Hopiů :„Každé semínko ve skutečnosti obsahuje 
Paměť a skrze „proces růstu“ ji může opět uvolnit. 
Princip vědomé setby je následující: Matka Země je 
lůno, do kterého vsazujeme semínko. Semínko je 
„Klíčem spojení“ se vším Stvořením. Když vědomě 
zasadíme, pěstujeme a sklidíme semínko a to, co ze 
semínka vyrostlo, můžeme se vědomě propojit se 
Stvořením. Je důležité, abychom naslouchali přírodě, 
protože vyrůstá skrze vesmírné zákony."

Zastáváme názor, že nejefektivnější výchova k trvale 
udržitelnému života je v rodině, proto nabízíme prostor 
pro aktivity, sdílení zkušeností i praktických dovedností. 
Děti by měly mít možnost zažít rodiče při smysluplné 
manuální práci (zahrádka atd.), pohybovat se v 
přirozeném prostředí a zažívat přirozený rytmus roku 
přírody ve známém, důvěrném prostoru.

Naše činnost se neomezuje pouze na aktivity v Jílovecké 
ulici (zde na komunitních akcích spolupracujeme s NNO 
Zrnko naděje ), Naše hlavní projekty:

- Kořínek - přírodní klub ( tři dny v týdnu lesní školka + 
dva dny prostor pro setkávání rodičů s dětmi)
-programy EVVO pro MŠ, ZŠ, SŠ, ale i MC (mateřská 
centra), k nahlédnutí něco z obsahu a metodik programů
-oživení památkově chráněné dřevěnky: 
http://medvedsemily.webnode.cz/
-kampaň  „K přírodě blíže a častěji“ : 
http://nazeleno.webnode.com/
-putovní výstavky : Hřejivá náruč pohádek, Potichu v 
lese , připravujeme zaHRAda
-projekt Květ – svět : http://kvet-svet.webnode.cz/
-projekt pARTner  - umělecké setkávání s přírodou

 Jsme členem sítě MRKVIČKA, Asociace lesních 
mateřských škol, Trinacionální sítě EVVO, úzce 
spolupracujeme s  NNO Zrnko naděje,
SEV Český Ráj, SEV Divizna, SEV Střevlík,, Nadace 
Proměny, MŠ a ZŠ ,MC (mateřská centra) nejenom v 
okolí (aktivní činnost a partnerství v Lounech, Svitavách, 
Hranicích na Mor., Olomouci, Klokočí, Radčicích, 
Lomnici n.P., Kryštofově údolí... )

Poslání našeho sdružení:
umožnit  prožívání hodnot  dětství v přímém kontaktu s 
přirozeným prostředím i v technickém a virtuálním 
21.století 
chceme naplňovat spoluprací se subjekty  nezávisle na 
místě.

Cíle  činnosti sdružení je podporovat péči o děti a 
vzdělávání dětí formou přímého kontaktu s přírodním 
prostředím, hájit právo nejmladší generace na podnětné 
přirozené prostředí a vytvářet ho, podpora komunitního 
života a rodiny, péče o přírodu a krajinu
a to zejména následujícími činnostmi:

● osvětovou a vzdělávací  činností s tematikou 
nezastupitelné role kontaktu s přirozeným prostředím 
zvláště v raném dětství
● podpora a realizace environmentální výchovy, 
vzdělávání a osvěty
● příprava a tvorba metodických materiálů a pomůcek k 
enviromentální výchově
● poskytováním poradenství, metodické pomoci a 
podpory subjektů zabývajících se předškolním , školním 
i zájmovým vzděláváním dětí podle těchto principů
● účast na jednáních s orgány veřejné moci v 
záležitostech týkajících se
legislativní úpravy péče o děti a vzdělávání dětí podle  
těchto principů,
územních plánů, plánování veřejných prostranství
● podpora a sdílení zkušeností subjektů, zabývajících se  
vzděláváním dětí v kontaktu s přírodním prostředím a 
subjektů toto prostředí vytvářející (komunitní zahrady, 
městské farmy, ekozemědělci, dětská přírodní hřiště)
● výzkum v oblasti kontaktu dětí  s přirodním prostředím
(výňatek ze stanov sdružení)

Sídlo sdružení : Jižní 466
                          513 01 SEMILY
IČO    22881735
Statutární zástupce :
               PaedDr.Lenka Hřibová 
Kontakt:  776 077 186 
lenka.hrib@volny.cz
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Přehled činnosti neziskové organizace 
Semínko země v roce  2012

Programy EVVO (enviromentální výchovy, vzdělání a 
osvěty)-akreditované v rámci NS EVVO:
Leden – únor : Ovečky vlna- života plná (6 programů) 
foto
Březen: Semínka (29 programů ) foto
Duben – Žížalení (24 programů) foto
Květen – červen : zaHRAda  -  (včely, broučci) (33 
programů ) foto
Září – říjen : Víte s čím, si hrajete  (5 programů) foto  + 
zaHRAda (28 programů) foto
Celkem 111 programů (2101žáků):
z toho 53 programů mimosemilské (1020 žáků)
 a 58  programů školy semilské (MŠ,ZŠ) – celkem 
1071 dětí podpořené grantem z MÚ Semily
- tedy rámcově cca 20 Kč podpora Města Semily na 

jedno dítě – žáka /program 

Dále byla na ZŠ I.Olbrachta vyhlášena výtvarná a 
literární soutěž, která vyvrcholila výstavkou prací a řada 
dětí byla za svoji tvořivost odměněna knihou či solární 
hračkou (za naší organizaci).

Další činnost organizace v roce 2012 :
MEDvěd - projekt na oživení areálu památkově 
chráněné dřevěnky Jílovecká ulice, 
pravidelné nedělní akce pro celou  rodinu:
leden 22.1: 2012: Kolovrátek s Aničkou (5 rodin – 18 
osob)  foto
únor 12.2. 2012  Pimprlení –  výtvarná dílnička v rámci 
Masopustu (cca 50 osob ) foto
březen 18.3.2012 Vítání jara  (10 rodin – 24 osob)  foto
duben – 22.4. 2012 - Ze mě je země neboli žížalení  (8 
rodin – 21 osob) foto
květen 13.5. 2012  - Dětství a hrátky půl století zpátky 
(17 rodin -50 osob)   foto 
červen 24.6:.2012  Svatojánští broučci  (3 rodiny-6 osob) 
+ spolupráce na Muzejní noci (asi 50 osob)
říjen 21.10. Jablíčková slavnost ( 21 rodin – 62 osob) 
foto
listopad 11.11. Pohádky z bramborových řádků ( 9 rodin 
- 26 osob)   foto
prosinec 6.12. Mikuláš (12 rodin – 31 osob)   foto
Dlouhodobá spolupráce s Muzeem a Pojizerskou galerií 
– údržba a obnova areálu zelené dřevěnky  a dále 
metodická pomoc a realizace lektorských programů k 
výstavám (asi 25 lektorských programů).
Velmi úzká spolupráce s NNO Zrnko naděje, 
spolupráce na akcích (Čarodejnice, Pochod na Kozákov, 
Den charity, Dušičky) . 

Ve spoluprácis CPR M.E.D: zajištění prázdninového 
provozu v areálu zahrádky a dřevěnky.
Správa FB skupiny :Jílovecká ulice 
+ správa www projektu MEDvěd 
http://medvedsemily.webnode.cz/
+ www kampaně  K přírodě blíž a častěji 
http://nazeleno.webnode.com/
     zde také najdete projekt SMolíček (rozvoj čtení v 
rodině v rámci kampaně Celé Česko čte dětem)
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DALŠÍ  AKTIVITY :
členství v síti MRKVIČKA (enviromentálně laděné MŠ a 
MC, předškolní EVVO)
člen Trinacionální sítě ekologické výchovy (Německo 
-česko-polská)
7.-9.2. prezentace projektu MEDvěd na mezinárodní 
konferenci Míšeň (trinacionální síť)
21.2.výstavka + dílnička „Hřejivá náruč pohádek – 
knihovna Košťálov (cca 24 osob)
25.2. beseda k projekci filmu „Z popelnice do lednice „ v 
rámci festivalu Jeden svět (26 osob)

28.3. beseda + divadélko „zaHRAda“ - knihovna Louny 
-(cca 80 dětí+ 6 pedagogů)
 5.4. Meziresortní komise EVVO Libereckého kraje 
15.4. Mezinárodní konference v Ostravě kampaně Celé 
Česko čte dětem (prezentace projektu SMolíček) 
2.5. Krajská konference MRKVIČKA Libereckého kraje 
– prezentace projektu „zaHRAda“
26.5. dílnička Westernový den Semily (cca 40 osob)
 5.6. seminář MRKVIČKA Praha - prezentace projektu 
„zaHRAda“ + SMolíček ˇ16 osob)
9.6. Chuchelna pouť – ekodivadélka (100 osob)
16.6. charitativní akce Dobrodění Louny (výtvarná dílna 
-zaHRAda) 250 osob
19.6. slavnostní vyhodnocení soutěže „Žížalení“ ZŠ 
I.Olbrachta (zahradní slavnost) výstavka 100 osob
1.7 -7.7. - putovní rodinný tábor „Indiánskou stopou“ 12 
osob
27.7. seminář ALMŠ (asociace lesních mateřských škol) 
Praha -prezentace projektu „zaHRAda“ + SMolíček 20 
osob
15.8. přírodovědná exkurze České středohoří 10 osob
1.9. dílnička „Semínka“ -Maloskalský jarmark 40 osob
8.9. dílnička „Semínka“ Pecen 40 osob
2.10. beseda + dílnička MC Krůček Svitavy „zaHRAda“ 
21 osob
12.-14.10 . účast v  dobrovolnickém projektu“72 hodin 
pro kraj“ - projekt „zaHRAda“, vymalování šaten ZŠ 
I.Olbrachta + výsadba na pozemku  18 osob
28.10. příprava výsadby stromů na biofarmě Kokočí
6.11.  beseda + dílnička MC Krůček Svitavy „malí velcí 
pomocníci“ 12osob
9.11. seminář „Ovečky vlna, života plná“ Hradec 
Králové „Kapradíčko“  30 osob
15.11. seminář „Voda živá“ krajská konference Česká 
Lípa MRKEV 20 osob
22.11. seminář ALMŠ Milovice - „Dobré sny pro planetu 
Zemi „(loutka skřítka) 17 osob

1.2. dílnička vánoční trh Muzeum a Pojizerská galerie v 
Semilech 30 osob
1.2. dílnička  - bramborové loutky v rámci akce Kyselo v 
Semilech 12 osob
11.12.dílnička  MC Krůček Svitavy „Dobré sny pro 
planetu Zemi „(loutka skřítka)   18 osob

Dlouhodobější projekt: putovní výstavka .“zaHRAda“ -
knihovna Košťálov, Poniklá, MŠ Jizerka Liberec, MŠ 
Nový Bor, MC Krůček Svitavy 
kroužek „zaHRAda při ZŠ I.Olbrachta od září 2012
Účast na vzdělávacích akcích a školení v oblasti EVVO 
(16 seminářů)
 Metodická  a technicko- materiální pomoc miniškolce 
„Kořínek“ (založené na myšlence lesních MŠ - venku za 
každého počasí ( v pondělí a úterý od října 2012 )

V Semilech 31.12.2012 
zpracovala PaedDr.Lenka Hřibová



FINANČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

NÁKLADY
Spotřeba materiálu …............... 88 838 Kč
Služby ….................................. 54 404 Kč
Osobní náklady ….................... 64 384 Kč
Daně a poplatky …........................ 690 Kč
Ostatní náklady …...................... 1 094 Kč
Poskytnuté čl. příspěvky …..........  400 Kč
CELKEM …..........................209 810 Kč

PŘÍJMY
Tržby za vlastní výr. a služby ... 87 972 Kč
Ostatní výnosy (úroky) …................ 12 Kč
Dar-drobný majetek …...............46 939 Kč
Dotace Nadace JH …................. 25 000 Kč
Dotace Město Semily …............ 20 000 Kč
Dotace Úřad práce …................. 48 000 Kč
Členské příspěvky ….................... 1 000 Kč
CELKEM …............................ 228 923 Kč

Hospodářský výsledek: ZISK    19 113 Kč

Pozn.
Dar -drobný majetek je převod 
z původní NNO CPR M.E.D – zařízení, technika, které 
byly pořízeny z minulých projektů ekostřediska 

Projekty a podpora v roce 2012 
-MEDvěd – projekt ekostřediska
 podpořilo Město Semily …..20 000Kč

-Ze mě je země aneb žížalení podpořila 
Nadace pro obnovu a záchranu Jizerských hor 
…............................................25 000 Kč

"Naše Země je velikánské seminko, zaseté mezi 
všechny ty myriády hvězd. Je bezpočet hvězd, které 
kvetu a některé již odkvétají, jiné zase vykvétají 
nanovo. Co však má vyrůst ze seminka Země, to 
zatím nikdo nevidí. Je to jako tajemství, které se v 
něm skrývá. Někdy to vypadá, že z něj nebude vůbec 
vůbec nic, jenže v semínku je vždy to, co se z něj má 
stát, nespatřitelné. Tajemství skryté v semínku Země 
je láska. Často jako by tu po ní nebylo ani stopy. Ba 
jako by se v tom semínku skrývalo něco dočista 
jiného. Pak ale probleskne trochu jasu semínkem 
Země a dá nám naději, abychom mohli vytrvat. Zas a 
znovu se rozsvěcují světýlka na Zemi,když se v 
přírodě a mezi lidmi stane něco dobrého, to jsou ty 
malé , první činy lásky, které se nám tu a tam podaří. 
A jednou se to semínko Země rozsvítí docela, při 
slavnosti vnitřního slunce...Budeme-li je dobře 
opatrovat , tohle veliknské semínko uprostřed hvězd, 
budeme-li starostlivě rozvíjet jeho tajemství  a 
necháme-li stále více lásky zazářit v malých 
pozemských světýlkách, pak z něj bude jednou ta 
nejkrásnější květina mezi všemi hvězdami."

Z knížky URSHULA BURKHARDOVÁ:
    Dobré sny pro planetu Zemi  

Zpracovala Lenka Hřibová, Semily, 21.6.2013
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