Zápis z 2. setkání poradní skupiny EVVO 13. 6. 2017
Přítomni:
Ing. Eva Beránková (Městská část Praha 13)
Mgr. Petr Daniš (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.)
Ing. Petra Fišerová (Lesy hl. m. Prahy)
Mgr. Ing. Petr Holý (krajský koordinátor EVVO, OCP MHMP)
Mgr. Martina Chvátalová (Toulcův dvůr, Botič o. p. s.)
Ing. Jitka Janovičová (OCP MHMP)
Ing. Václav Nejman (Lesy hl. m. Prahy)
Mgr. Matěj Žák (MŠ Klánovice)
Host:
Mgr. Martin Mach Ondřej (Pražská evvoluce, BEZK, z. s.)
Nepřítomni (omluveni):
Ing. Vendula Audolenská (OCP MHMP)
Ing. Pavlína Gucká (SML MHMP)
PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D. (PedF UK, katedra biologie a environmentálních studií)
Ing. Ivan Štěpka (ZŠ a MŠ Na Beránku)

Informace k dalšímu číslu časopisu PRAŽSKÁ EVVOLUCE 2/2017
- druhé číslo časopisu je hotové, od 13. 6. bude číslo uveřejněno na portálu ŽP,
v nejbližších dnech rozešle e-mailem krajský koordinátor elektronický odkaz na
časopis do pražských škol
- návrh tématu na další zářijové číslo: Město a udržitelná mobilita – námět na článek
o Evropském týdnu mobility (letošní téma Sdílení nás posune dál), tipy jak používat
auto ve městě tak, aby příliš nezatěžovalo ŽP; akce Zažít město jinak; rizika dopravy
pro živočichy ve městě; doporučení na koho se obrátit v případě nalezení zraněného
zvířete; bezpečná cesta do škol; příklady dobré praxe ze zahraničí; urbanistická
analýza Prahy od architekta Jana Gehla; návod pokračovat s tématem z předešlého
čísla časopisu - jak se starat o studánky
- návrh tématu pro zimní prosincové číslo: Odpady – sběr kovu, předcházení vzniku
odpadu, celkové pojetí spotřebitelského chování až po konečnou fázi životního cyklu
výrobku, článek o certifikaci kvality středisek EV od SSEV Pavučina aj.
Informace o proběhlých akcích pro veřejnost realizovaných MHMP, popřípadě s účastí
OCP MHMP
Den Země 2017
- 20. 4. 2017 Obora Hvězda; 24. 4. 2017 Letenské sady; 26. 4. 2017 Riegrovy sady
- velká účast veřejnosti a škol
- velký zájem o mapy Prahy (Pěší mapa Prahy, Cyklomapa Prahy, V Praze za přírodou
aj.), zájem návštěvníků akce o různé tipy na výlety a možnosti trávení volného času
v pražské přírodě Mikroklima 2017
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-

25. 5. 2017 - pořadatel MČ Praha 9, Park Přátelství na Proseku, Informační stánek
OCP MHMP – aktivity s tématikou ochrany ŽP a EVVO
velká účast veřejnosti, škol, rodin s dětmi a seniorů

Kašpárkohraní
- 11. 6. 2017 - Letenské sady v Praze 7
- OCP se nemohlo zúčastnit z provozních důvodů (poskytnuty pouze informační
a propagační materiály)
- Lesy HMP – účast formou informačního stánku s tematickým programem pro děti
i dospělé
Informace ke grantovému programu MHMP – Tematická oblast VI. Systémové
projekty (EVP, DPP) – výsledky pro rok 2017
- výsledky grantového řízení pro rok 2017 jsou zveřejněné, v současné době probíhá
podpis smluv
- letos se kromě tradičních organizací přihlásily také nové menší organizace
- po formální stránce byla v této tematické oblasti vyřazena jedna žádost
- celková podpora projektů v tematické oblasti VI. - téměř 5 mil. Kč
- do budoucna rozhodnout, zda bude po žadatelích o podporu vyžadováno splnění
přísnějších podmínek a kvalitativních ukazatelů, např. evaluace projektů
- diskuze o nastavení podmínek, které by sjednocovaly systémové vzdělávací projekty
(evaluace projektů), rozhodnout lze pouze na základě znalosti obsahu jednotlivých
projektů a činnosti jednotlivých organizací - OCP MHMP provádí kontroly programů
v podpořených organizacích
- diskuze o zavedení bonusových bodů za certifikaci kvality (např. od Pavučiny - má
zpracovanou metodiku kvality práce organizace s lidmi a produkty) do grantových
žádostí. Certifikační systém nesmí být popsaný konkrétně, jen např. uvedená potřeba
zvyšování kvality programů, některé organizace by to jinak mohly vnímat jako
diskriminační prvek
Vzdělávání pedagogů (DVPP-SS), vzdělávání lektorů EVP: školení – informace
o vyhlášení ZŘ a nastavení
- v průběhu měsíce června 2017 připravuje koordinátor EVVO vyhlášení VZ na školení
lektorů vzdělávacích programů - poptávka na uvedené školení od organizací
realizujících EVP
- veřejná zakázka na školení lektorů výukových programů bude probíhat, od podzimu
2017 do poloviny roku 2018 (školní rok)
- určeno pro začínající lektory, aby se zvyšoval počet lektorů – pravděpodobně se bude
jednat o 1 školení pro 20 osob, 3 denní seminář, návrh realizovat školení pro 2 skupiny
po cca 20 lidech
- diskuze o formě, frekvenci a rozsahu školení (cyklus X jednotlivá školení), návrh
zaměřit se i na pokročilé lektory, kteří by tak mohli navzájem sdílet zkušenosti
- členové z LHMP referovali o kurzech pro lektory lesnické pedagogiky, které
organizuje SLŠ v Hranicích na Moravě. SLŠ pořádá 2x ročně semináře pro začínající
lektory a 2x ročně pokračovací semináře pro pokročilé lektory, podmínkou je splněná
kvalifikace, semináře jsou zaměřené na programy pro různé cílové skupiny (např. žáci
ZŠ, senioři, lidé se zdravotním postižením aj.)
- diskuze – v Praze je nedostatek lektorů, řada vzdělávacích organizací spolupracuje
s lektory externě, obecně, koncepčně a v dlouhodobém horizontu by tento problém
bylo dobré řešit ve spolupráci s vysokými školami; důvodem nedostatku lektorů může
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být i skutečnost, že dlouhodobé lektorování je velmi náročné a dochází tak k vysoké
fluktuaci lektorů v organizacích.
Specializační studium
- krajský koordinátor navrhuje zaměřit se na učitele ZŠ 1. a 2. stupeň, časový rozsah
alespoň 18 měsíců, skupina 20 osob
- vypsání nové veřejné zakázky bude pravděpodobně posunuto až na léto 2017diskuze
o délce studia, návrh září 2018 až září 2019, doporučení začít s přípravami studia již
v červnu, aby se vše stihlo připravit
Informace o novém Ekocentru LHMP – PRALES (PRAžské LEsní Středisko)
- na strategickém, rozvojovém místě ve Kbelích, navazuje zde lesopark, středisko
LHMP o rozloze 15 ha, otevřeno 31. 5. 2017, po ekocentru byla rovněž poptávka
v místní komunitě
- Ekocentrum je veřejnosti volně přístupné, na místě bude i přírodní mateřská školka,
dílnička pro zpracování dřeva, komunitní zahrada, komunitní skleník, do konce roku
by měl vzniknout i prostor pro pořádání seminářů
- postupně se přidávají další aktivity, od září by mělo ekocentrum fungovat naplno
- ekocentrum je dobře přístupné vlakem z centra Prahy
- doporučení – označit cestu z vlakové stanice do ekocentra
Krajská konference EVVO 2017 – informace a upřesnění
- 25. 10. 2017 téma Podnikatelský sektor a veřejná správa, organizuje Ekocentrum
Koniklec v Ballingově sále v Národní technické knihovně na Praze 6
- plánované workshopy na téma:
 Jak na firemní fundraising (Kokoza, TEREZA)
 Firemní dobrovolnictví (Byznys pro společnost)
 Osvěta v zkvalitňování ŽP a UR v Praze 8 (ÚMČ Praha 8, Ekumenická akademie)
 spolupráce NNO, firem a veřejné správy při projektech na zlepšování veřejného
prostoru – ozelenění a využívání dešťové vody (Ekocentrum Koniklec, Česká rada
pro šetrné budovy)
 Efektivní komunikace v rámci obce (Institut cirkulární ekonomiky)
 příklad dobré praxe – Praha 7, udržitelný textil (lektor přednáší na VŠE v Praze)
 ekologizace provozu firem a úřadů (SEV Toulcův dvůr)
 spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru na příkladu oživení
developerských projektů (Česká rada pro šetrné budovy, Ekocentrum Koniklec,
Skanska)
 vzdělávání zaměstnanců v oblasti EVVO, EVVO jako motivace zaměstnanců
(Auto*Mat)
- plánované přednášky:
 KK EVVO HMP 2016 – 2025, AP KK 2016 – 2017 na téma Konference (MHMP)
 Dobrovolné nástroje pro podnikatele (MŽP ČR)
 pohled Rady vlády pro udržitelný rozvoj na EVVO v podnikatelském sektoru
a veřejné správě (Rada vlády pro UR)
 Koncept společenské odpovědnosti firem, CSR (Asociace společenské
odpovědnosti)
 Udržitelnost firem (VŠE Praha)
 Firemní filantropie (Nadace VIA)
 Firemní dobrovolnictví (Byznys pro společnost)
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udržitelnost firem, společenská odpovědnost firem, firemní dobrovolnictví
doprovodný program – fair trade obchod, burza pomůcek, literatury a informací,
prostor pro prezentaci organizací a veřejné správy
návrh zapojit do konference i odpovědný marketing (např. Green Cat) – mohl by se
účastnit veletrhu organizací

diskuse a jiné
- na zářijovém setkání PS EVVO 19. 9. 2017 se bude řešit nový Akční plán KK EVVO
na léta 2018 - 2019
- Pražská EVVOluce - žádost o zjištění počtu stahování jednotlivých čísel časopisu, na
web připojit náhledový obrázek k jednotlivým číslům, aby se návštěvníci webu snadno
a rychle zorientovali, PR MHMP má doporučení k úpravě grafického zpracování
časopisu
- do příští zakázky je třeba myslet na to, aby se dal snadno zjišťovat počet stahování
časopisu a jeho dosah
- návrh vytvořit a pravidelně rozesílat Newsletter o ekologické výchově v Praze, který
by informoval o článcích v časopisu, pracovat s časopisem systematicky a učit čtenáře
s časopisem pracovat a vyhledávat si v něm informace

Termíny dalších setkání PS EVVO:
út 19. září 2017, út 19. prosince 2017 - vždy ve 13:00 hod

Zapsala: Barbora Michková
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