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VÝROČNÍ ZPRÁVA  
obecně prospěšné společnosti Venkovský prostor o.p.s. 

ZA ROK 2003 
 
 
Společnost vznikla přeměnou Nadace Venkovský prostor v listopadu 1999 
 
Činnost společnosti  
 
Vzdělávání 
 
Projekt „Vzdělávání pracovníků neziskových organizací“ 
V rámci projektu bylo v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích zorganizováno 6 česko-
německých vzdělávacích seminářů orientovaných na trénink pracovníků neziskových organizací 
Euroregionu Nisa. Cílem projektu bylo posílení role nevládních organizací (NNO) v procesu vstupu 
České republiky do EU, zlepšení kvality práce NNO, schopnosti komunikovat s ostatními subjekty 
(státní správa, samospráva, ale i media). Projekt přispěl k postupnému odbourávání závislosti na 
veřejných prostředcích, k motivaci vyhledávat jiné formy a zdroje financování prostřednictvím 
spolupráce s podnikatelským sektorem. 
Projektu se zúčastnilo 20 vybraných zástupců neziskových organizací z české a německé části 
Euroregionu Nisa. 
Období realizace: leden 2003 – prosinec 2003 
Společný fond malých projektů Region Nisa PHARE CBC 
 
 
Projekt: „Vzdělávání pracovníků a dobrovolných pracovníků nevládních organizací na 
regionální úrovni“ 
V rámci projektu bylo v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích zorganizováno 10  
vzdělávacích seminářů orientovaných na trénink pracovníků a dobrovolníků s  cílem podpořit 
dlouhodobou udržitelnost neziskových organizací, mezisektorovou spolupráci, zapojení do procesů 
veřejného rozhodování a zefektivnit spolupráci neziskových organizací se soukromým sektorem, 
samosprávou a státní správou. 
Cílem projektu bylo zlepšení profesionální schopnosti NNO komunikovat se státní správou, 
samosprávou, medii, strategicky plánovat rozvoj vlastní organizace, zajistit zdroje financování, zapojit 
se do programů a projektů i na mezinárodní úrovni, zlepšit schopnosti konkrétně, cíleně zpracovávat a 
předávat informace různým cílovým skupinám, připravovat a realizovat projektové záměry i za 
spolupráce s podnikatelskou sférou a zahraničními institucemi.  
Díky novým kontaktům, které byly v průběhu vzdělávacího programu navázány, bude usnadněna 
vzájemná komunikace a spolupráce s místními partnery, což významně přispěje ke zkvalitnění činnosti 
NNO. Projekt přispěl k postupnému odbourávání závislosti na veřejných prostředcích, k motivaci 
vyhledávat jiné formy a zdroje financování prostřednictvím spolupráce s podnikatelským sektorem. 
Projektu se zúčastnilo 20 vybraných zástupců neziskových organizací z libereckého kraje. 
Období realizace: říjen 2002 – únor  2004 
Program Rozvoj občanské společnosti PHARE CBC 



Projekt „Odborné praxe českých studentů v saských školících zařízeních“ 
V rámci projektu „Odborné praxe českých studentů v saských školících střediscích“ byly zorganizovány 
odborné stáže pro  skupiny studentů ze dvou odborných učilišť Frýdlantského výběžku v sousedním 
Sasku SRN.  Odborné praxe proběhly ve školících  střediscích, spadajících pod Saský zemský úřad pro 
zemědělství (Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft), které se  nachází v Morgenröthe – 
Rautenkranz (skupina lesnictví) a ve spolupráci s Bildungstrager Kamenzer Bildunggesselschaft v 
 Kamenz (skupina gastronomie). Cílem projektu bylo zdokonalit praktické dovednosti a prohloubit 
teoretické znalosti mladých lidí v počátečním odborném vzdělávání s ohledem na nejmodernější 
standart vzdělávání v EU za použití nejmodernějších technologií a techniky a rozvinout jejich 
jazykové znalosti. 
Stáže byly uskutečněny v období od 25.8. do 12.9. 2003 pro skupinu 8 studentů Středního odborného 
učiliště v Hejnicích (obor lesnictví) a v období od 5.10. do 24.10.2003 pro 14 studentů Středního 
odborného učiliště a učiliště ve Fýdlantě (obor gastronomie).  
Období realizace:  červen - prosinec 2003  
Česko-německý Fond Budoucnosti 
 
Projekt „Škola internetu pro třetí generaci“ 
Cílem projektu je zvýšení aktivní účasti seniorů na společenském životě v České republice 
prostřednictvím zlepšení jejich schopnosti pracovat s PC, internetem a využívat toto medium 
k vyhledávání informací, nezbytných v každodenním životě.  
Ve třech „modelových obcích“. tj. Jablonné v Podještědí, Chrastava a Hrádek nad Nisou byl vyškolen 
tým 20 seniorů – školitelů, kteří budou  v příštím roce pracovat jako lokální poradci v práci s PC a 
internetem.  Na základě práce se seniory zpracuje odborný pedagog  příručku základů práce s PC a 
internetem, budou vytvořena internetová centra, kam budou mít senioři bezproblémový přístup. Zároveň 
jim bude nabídnuta technická asistence s cílem naučit využívání získaných poznatků a informací 
v každodenním životě. 
Období realizace: červenec 2003 – prosinec 2004 
Program Rozvoj občanské společnosti PHARE CBC 
 
 
Ekologická výchova 
 
Projekt „Ekologická výchova v chráněných krajinných oblastech a národních parcích“ 
V rámci tohoto projektu společnost Venkovský prostor o.p.s. obsahově a graficky zpracovala kapitolu 
aktivit a výstupů z jednotlivých pracovních skupin projektu a zároveň popisu podpořených a 
zrealizovaných podprojektů a jejich výstupů. 
Na realizace projektu se podíleli zástupci českých i německých CHÚ a partnerských organizací. 
Během projektu došlo k výměně informací a zkušeností odborníků, kteří se ekologickou výchovou na 
české a německé straně hranice zabývají. Výstupem celého projektu bylo vydání Příručky ekologické 
výchovy a lesní pedagogiky „Pojďme na to od lesa“ včetně kapitoly „Modelové projekty“, která bude 
využívána v přeshraničních velkoplošných chráněných územích a bude jedním z podkladů pro 
přeshraniční spolupráci v ekologické výchově. 
Období realizace: duben - říjen 2003 
DBU - Nadace životní prostředí 
Česko-německý fond budoucnosti 
 
 
Projekt „Ekovýchovný průvodce Lužickými horami pro děti“ 
V rámci projektu byly zpracovány texty, pořízeny ilustrace a provedeno předtiskové zpracování 
Průvodce Lužickými horami pro děti pod pracovním názvem „Dvanáct měsíců v Lužických horách“. 
Konkrétním výstupem projektu je plnobarevná publikace o rozsahu 60 stran v digitální formě 
připravená pro tisk.  
Publikace s přírodovědným zaměřením by měla přiblížit nejmenším návštěvníkům rozmanitost 
Lužických hor. Vybraných 12 tras reprezentuje přírodní a kulturní zajímavosti v Lužických horách. 
Průvodce je koncipován tak, že pro každý měsíc v roce je navržena jedna trasa. U popisu trasy lze najít 



výřez turistické mapy 1:50 000, popis trasy, upozornění na fyzickou náročnost a možnost návštěvy 
s dětskými kočáry. 
Jednotlivé trasy jsou pro děti motivovány příběhy pohádkových i skutečných postav, které děti 
seznamují s dotčeným územím a jeho přírodou. Pro zvýšení atraktivnosti je průvodce doplněn o 
náměty na hry v přírodě a jednoduché úkoly, které návštěvníky přinutí důkladněji vnímat prostředí, 
kterým procházejí. 
Celý průvodce je plnobarevný, doprovázený originálními ilustracemi Jany Modré. 
V současné době nepovažujeme obsahový a grafický návrh průvodce za uzavřený, na jeho 
zdokonalení se bude průběžně pracovat až do jeho vydání. Tisk se pokusíme finančně zajistit ze zdrojů 
PHARE CBC, popř. z vlastních zdrojů společnosti. 
Období realizace: květen - prosinec 2003 
Grant Libereckého kraje 2003 
 
Projekt „Praktické motivační dílny pro žáky ZŠ“ 
V rámci projektu proběhlo 6 seminářů, během kterých žáci diskutovali o možných způsobech a 
cestách řešení a plánování konkrétních kroků včetně komunikace s obcí, pedagogy, sponzory a 
veřejností. Žákům byly přiblíženy základy projektového managementu na jednoduchých příkladech a 
konkrétních menších projektech.  
Odborníci Střediska ekologické výchovy TEREZA Praha zpracovali sadu pracovních listů pro žáky a 
pedagogy, kde jsou hravou a zajímavou formou zpracovány návody na postup při plánování a přípravě 
řešení konkrétních projektů. Sada pracovních listů byla rozdána všem zúčastněným žákům a 
pedagogům. 
Celý projekt byl koncipován na aktivní a prožitkové účasti žáků. 
Projektu se zúčastnilo 20 vybraných žáků  7. třída  ZŠ Lidické v Hrádku nad Nisou 
Období realizace: květen - prosinec 2003 
Grant Libereckého kraje 2003 
 
Projekt „Setkávání české a německé mládeže 2003“ 
Předmětem projektu byl týdenní mezinárodní ekologicky orientovaný tábor pro české a německé děti 
ve věku 14 – 18 let v německém Deutschebaselitz (Sasko) a na tento kamp navazující víkendový 
pobyt německých dětí v Jablonci nad Nisou. 
Obě setkání byla připravena Gymnáziem a sportovním gymnáziem Jablonec a partnerskou organizací 
na německé straně Křesťansko sociálním vzdělávacím institutem pro vždy stejnou skupinu 30 dětí 
z Čech i Německa.  
Cílem setkávání české a německé mládeže bylo vzájemné poznávání, odbourávání předsudků stejně 
jako akceptování odlišných kultur, poznávání Libereckého kraje, výlety do Jizerských hor, navazování 
kontaktů mezi mládeží a zprostředkování společných názorů na životní prostředí, přírodu a kulturu. 
Mezinárodní ekologicky orientovaný tábor proběhl v týdnu od 3.8.2003 – 12.8.2003 
v Deutschebaselitz a víkendový pobyt německých dětí v Jablonci nad Nisou od 10. 10. – 12. 10. 2003. 
Česko-německý fond budoucnosti 
 
 
Zemědělství 
 
Den zemědělce 
je akce pořádaná Venkovský prostor o.p.s. a Strojním družstvem Venkovský prostor Nová Ves 
každoročně v Nové Vsi. Proběhla ve spolupráci s Agrární komorou Liberec 8. 02. 2003. Na programu 
byly mimo jiné zajímavé přednášky pana Christopha Manna z Landschaftspflegeverband Oberes 
Vogtland e. V. a Dr. Mirona Suškeviče z výzkumného ústavu agrotechniky v Hrušovanech. K diskuzi 
o situaci zemědělců v libereckém kraji se sešlo téměř sedmdesát zemědělců. 
Dne 16. 9. 2003 proběhla v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích další společná akce, 
kterou byla oslava 10-ti let působení strojního družstva, jejímž členem je i Venkovský prostor o.p.s.. 
Akce se zúčastnil pan Dr. R. Jähnichen, jehož zásluhou byla v roce 1993 do družstva vložena 
zemědělská technika a zahájena jeho činnost. Dalším významným hostem byl 1. místopředseda horní 
komory parlamentu ČR, pan Dr. Přemysl Sobotka.  



Zemědělská konference 
Konference s názvem „Zemědělství po vstupu do EU“ se konala 12. března 2003 v prostorách Paláce 
Syner v Liberci. Účastníky přivítal p. Vítězslav Kverka, ředitel Regionální agrární rady Libereckého 
kraje a Okresní agrární komory Jablonec n.N./ Liberec a p. Radim Zika člen rady Libereckého kraje, 
pověřený vedením resortu životního prostředí a zemědělství. Aktuální informace o stavu příprav 
resortu zemědělství na vstup do EU účastníkům přednesl Dr. Ing. Pavel Povolný, ředitel odboru pro 
vyjednávání s EU Ministerstva zemědělství ČR a informace o podpůrných programech a strukturální 
politice EU p. Ing. Kateřina Brandová. O využívaní strukturálních fondů EU v praxi a o zkušenostech 
zemědělců nových spolkových zemí SRN mluvila Petra Dorfel ze Saského ministerstva životního 
prostředí a zemědělství. V odpolední části konference představil p. ing. T. Zídek na konkrétních 
případech způsob výpočtu přímých podpor a podpor ze strukturálních fondů po vstupu do EU. P. 
Gunter Mielke konferenci uzavřel přednáškou o konkrétních problémech v zemědělství po sjednocení 
SRN. 
Zemědělci měli možnost srovnání výchozích podmínek ekonomických situací a výhledů rozvoje 
zemědělství v Evropské Unii.   
Období realizace: leden – duben 2003 
SFMP Region Nisa PHARE CBC, Konrád Adenauer Stiftung Praha 
 
 
Udržitelný rozvoj venkovského prostoru a regionů 
 
Setkání komunálních politiků 
Za účasti mnoha politických reprezentantů z ČR a Saska proběhlo dne 21.- 22. listopadu  v  Karlových 
Varech setkání pracovní skupiny frakce CDU pro „regionální spolupráci“ v  zemském sněmu pod 
vedením předsedy frakce Dr. Fritze Hähleho MdL se zástupci KDU-ČSL. Cílem tohoto setkání bylo 
předání informací z oblastí, které se dotýkají přeshraničního fungování celého regionu. Jednalo se o 
problémech spojených s kriminalitou, školstvím, přeshraniční spoluprací a problémech ze sociální 
oblasti. 
Období realizace: listopad 2003 
Konrád Adenauer Stiftung Praha  
 
Projekt „REGIOTRAM NISA“ 
V rámci přípravy projektu Regiotram Nisa, který řeší zlepšení dostupnosti okrajových oblastí ERN a 
jejich dopravní propojení s centry se společnost Venkovský prostor o.p.s. 
podílela na organizaci setkání politické reprezentace Svobodného státu Sasko, České republiky, 
Euroregionu Nisa a Libereckého kraje za účasti dalších zainteresovaných subjektů. Cílem setkání bylo 
představení aktuálních informací o stavu přípravy projektu a přípravy dokumentu o „Vyjádření 
společné vůle a zájmu na realizaci projektu Regiotram Nisa“. 
 
 
Propagační materiály a publikace 

 brožura „Modelové projekty“ jako součást Příručky ekologické výchovy a lesní pedagogiky 
„Pojďme na to od lesa“  

 sborník pracovních sešitů ze seminářů v rámci česko-německého projektu „Vzdělávání 
pracovníků neziskových organizací“ 

 
 
Výroční členská schůze obecně prospěšné společnosti 
6.5. 2003 se v Chrastavě v hotelu „Zámeček“ konala výroční schůze obecně prospěšné společnosti, 
které se zúčastnilo 12 členů, z toho 4 ze Saska. Schůzi zahájil Michael Bresan, předseda správní rady 
o.p.s., který je zároveň 1. předsedou Saského zemského kuratoria Venkovský prostor (SLK) a člen 
představenstva Křesťansko-sociálního vzdělávacího institutu Sasko (CSB). Přítomným byla 
předložena zpráva o činnosti společnosti v roce 2002 a plán aktivit na rok 2003. 
 
 



Zdroje financování 
CSB Miltitz 
Společný fond malých projektů Region Nisa PHARE CBC 
Program Nadace Rozvoje občanské společnosti  
Česko-německý Fond Budoucnosti 
DBU – Spolková nadace pro životní prostředí 
Konrad-Adenauer-Stiftung Praha 
Liberecký kraj 2003 
 
Poděkování 
Za pomoc a spolupráci v roce 2003 děkujeme dále uvedeným organizacím 
 
Konrád-Adenauer-Stiftung, Liberecký kraj, Informační centrum neziskových organizací o. p. s., Nadace pro 
záchranu a obnovu Jizerských hor, ZO ČSOP ARMILLARIA, Centrum pro regionální rozvoj ČR, ZA Mze ČR,  
Gymnázium a Sportovní gymnázium, O – CONSULT, s.r.o., Strojní družstvo „Venkovský prostor“, Městský 
úřad v Hrádku nad Nisou, Město Jablonné v Podještědí, Euroregion Nisa, Agentura regionálního rozvoje 
Liberec,  Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy Hejnice, Lesnické odborné učiliště v Hejnicích, Střední 
odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a praktická škola Frýdlant, Středisko 
ekologické výchovy TEREZA, Základní škola v Hrádku nad Nisou, Sven Dietrich,  Nadace rozvoje občanské 
společnosti, Okresní agrární komora Jablonec nad Nisou/Liberec, Oseva 
 


