1

Akční plán KK EVVO
kraje Hlavní město Praha na rok 2007



Úvod

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) má obecně přispívat k uvědomění a přijetí zodpovědnosti všech obyvatel hl. m. Prahy za stav životního prostředí. Má vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. Základním předpokladem pro toto zapojení a ekologicky šetrné jednání je včasná harmonická výchova mladé generace postavená na současných vědeckých poznatcích o udržitelném rozvoji, informovanost obyvatel o stavu a vývoji životního prostředí a o všech akcích, jež se této problematiky týkají, fungující systém ochrany životního prostředí respektující podíl veřejnosti na jeho ochraně a motivace směřující k podpoře činnosti veřejnosti v této oblasti. Tyto hlavní body jsou formulované v úvodní části „Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m.Prahy“, která je základním strategickým dokumentem v této oblasti do roku 2015 a byla přijata a schválena Radou HMP v únoru 2005. 
Akční plán na rok 2007 navazuje na uvedenou koncepci a stanovuje prioritní konkrétní činnosti a úkoly v oblasti EVVO na rok 2007, které budou realizovány ve spolupráci hl. m. Prahy s dalšími subjekty, jež se EVVO v Praze zabývají (městské části, městské organizace, školy, další veřejné instituce, nevládní neziskové organizace, podnikatelské subjekty apod.).


1. Koordinační zázemí

Číslo a název
1.1. Krajský koordinátor EVVO
Cíl projektu
Určení krajského koordinátora s jasnými kompetencemi, dostatečnou kapacitou a jasnými vazbami na ostatní odbory MHMP.
Popis
Upřesnění kompetencí a organizačního začlenění a vazeb na ostatní odbory MHMP. Ustanovení krajského koordinátora na základě vyhlášeného výběrového řízení. Krajský koordinátor koordinuje a kontroluje plnění Akčního plánu KK EVVO.
Garant
Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy
Spolupráce

Termín splnění
31.1.2007
Finanční náklady
v tis. Kč
Náklady na plat krajského koordinátora

Číslo a název
1.2. Poradní skupina EVVO
Cíl projektu
Fungující, pružná a aktivní poradní skupina, která bude poradním a námětovým sborem pro koordinátora EVVO a která bude v kontaktu se všemi subjekty v Praze, které se EVVO zabývají.
Popis
Ustavit poradní skupinu, složenou ze zástupců odborů MHMP činných v EVVO a nejvýznamnějších partnerů činných v  EVVO v Praze – tak aby byly reprezentovány všechny významné sektory: veřejná správa, školy, NNO, podnikatelské subjekty. Skupina se bude scházet minimálně 4x ročně a bude zajištěn systém její průběžné vzájemné komunikace (adresáře, mailing listy, e-mailová a telefonická komunikace apod.) a která bude kontrolovat a vyhodnocovat plnění akčního plánu a podílet se na jeho realizaci a přípravě akčního plánu na další období.
Garant
Ředitel Magistrátu hl. m. Prahy a Rada hl. m. Prahy
Spolupráce
Realizátoři EVVO v Praze
Termín splnění
28.2.2007
Finanční náklady
v tis. Kč
50

	Číslo a název
1.3. Konference „EVVO v Praze“
Cíl projektu
Setkání, výměna zkušeností a získání zpětné vazby všech realizátorů EVVO v Praze.

Popis
Uspořádání dvoudenní konference, která bude především informovat o možnostech spolupráce mezi jednotlivými realizátory EVVO z různých sektorů (HMP, veřejné instituce, knihovny, muzea, ekocentra, školy, podnikatelské subjekty atd.)
Cílové skupiny
Realizátoři EVVO v Praze
Garant
Krajský koordinátor a poradní skupina EVVO
Spolupráce
OPR MHMP
Termín splnění
květen 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
100



Číslo a název
1.4. Průběžné hodnocení výsledků v plnění akčního plánu
Cíl projektu
Zajištění zpětné vazby pro dlouhodobý rozvoj koncepce EVVO v Praze s důsledným uplatňováním potřeb cílových skupin EVVO.
Popis
1.4.1. Po schválení AP KK EVVO budou stanovena hodnotící kritéria jednotlivých úkolů AP a průběžně vyhodnocována úspěšnost plnění úkolů. Tato kritéria budou zpřesněna vždy ve spolupráci s realizátorem.
1.4.2. Zpracování Průběžné zprávy o plnění AP v období 1-6/2007, jejíž přílohou bude zpráva externích hodnotitelů
1.4.3. Zpracování Závěrečné hodnotící zprávy za rok 2007, jejíž přílohou bude zpráva externích hodnotitelů
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
poradní skupina EVVO
Termín splnění
1.4.1. – 31.1.2007, 1.4.2. – 31.7.2007, 1.4.3. – 29.2.2008
Finanční náklady
v tis. Kč
100

	Číslo a název
1.5. Příprava AP KK EVVO pro období 2008 – 2009
Cíl projektu
Schválení návrhu AP KK EVVO kraje Praha pro období 2008 - 2009

Popis
Návrh bude zpracován na základě Průběžné zprávy o plnění AP v období 1-6/2007 a s využitím vznikající Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji.
Garant
Rada hl. m. Prahy
Spolupráce
Krajský koordinátor a poradní skupina EVVO
Termín splnění
do 31.12.2007
Finanční náklady
v tis. Kč
50

	Číslo a název
1.6. Granty HMP zaměřené na EVVO
Cíl projektu
Úprava nastavení grantového schématu pro oblast životního prostředí.

Popis
Úprava a rozšíření obsahu grantového programu s ohledem na úkoly AP KK EVVO včetně úpravy a event. prodloužení časového rámce u dlouhodobých úkolů (víceleté projekty, specifická témata – např. podpora vztahu k místu bydliště, programy EVVO na školách).
Cílové skupiny
Realizátoři EVVO
Garant
Radní HMP pro oblast životního prostředí
Spolupráce
Krajský koordinátor, poradní skupina EVVO, OOP MHMP, SKU MHMP, OMT MHMP
Termín splnění
duben 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
0 - řešeno v rámci běžné agendy odborů MHMP



Číslo a název
1.7. Granty EU
Cíl projektu
Zvýšit objem finančních prostředků pro realizaci AP KK EVVO
Popis
Vyhodnotit využití grantů EU pro EVVO v předchozím monitorovacím období.
Prosazovat zařazení EVVO jako strategické oblasti podpory v rámci budoucích výzev ESF pro hl. m. Prahu, případně připravit a předložit společný(-é) projekt(y) vycházející z Koncepce a AP EVVO na využití grantů EU pro EVVO.
Cílové skupiny
Realizátoři EVVO
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OZF MHMP
Termín splnění
průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
0 - řešeno v rámci běžné agendy odborů MHMP


2. Informační servis EVVO

Číslo a název
2.1. Integrovaný informační systém o subjektech realizujících EVVO a pro subjekty realizující EVVO
Cíl projektu
Pružně aktualizovaný a využívaný informační systém o subjektech realizujících EVVO na území Prahy
Popis
Vytvoření databáze subjektů realizujících EVVO na území Prahy, jejíž součástí bude i popis činnosti a jednotlivých programů. Databáze bude umístěna na internetu pod záštitou HMP.
Pravidelné rozesílky avíza o nabídce EVVO a plánovaných akcích vybraným cílovým skupinám.
Cílové skupiny
Mateřské, základní, střední i vysoké školy, zájmové kroužky a kluby, podnikatelé a firmy, úřady a další veřejné instituce
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
Poradní skupina EVVO, NNO, OOP MHMP, SKU MHMP, OMT MHMP, INF MHMP
Termín splnění
červen 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
300



Číslo a název
2.2. Zdroje informací o stavu životního prostředí v Praze
Cíl projektu
Zajištění a rozvíjení souhrnného informačního servisu o životním prostředí v Praze
Popis
2.2.1. Příprava, vydání a zajištění distribuce publikace Ročenka Praha životní prostředí 2006 a doprovodného informačního letáku a příprava, vydání a zajištění distribuce CD-ROM Praha životní prostředí
2.2.2. Návrh sady indikátorů stavu životního prostředí v Praze a rozvíjení a aktualizace již zavedeného souhrnného informačního servisu o životním prostředí v Praze na webových stránkách města (envis.praha-mesto.cz)
2.2.3. Zajištění provozu a rozvíjení již zavedených i nových specifických internetových aplikací s informacemi o stavu životního prostředí v Praze (včetně rozšiřování obsahu), zejména Atlasu ŽP (souhrnné mapové informace o stavu ŽP) a PREMIS (Pražský ekologický informační servis – zobrazení operativních informací z monitoringu kvality ovzduší aj.)
2.2.4. - Zajištění provozu, rozvoje  a aktualizace již zavedených i zcela nových tématických mapových aplikací k problematice životního prostředí a využívání volného času (WEBGIS Praha – ochrana přírody v hl. m. Praze, cyklistické trasy, Po Praze podél potoků, Naučné stezky apod.) včetně jejich propojování při prezentaci na internetu.
Cílové skupiny
Městské části, knihovny, odborná i laická veřejnost
Garant
INF MHMP
Spolupráce
OOP MHMP a další instituce zabývající se životním prostředím
Termín splnění
2.2.1. publikace – březen 2007, CD-ROM – říjen 2007, 2.2.2. až 2.2.4. – průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
0 - řešeno v rámci běžné agendy odborů MHMP


Číslo a název
2.3. Mediální podpora ekologického povědomí
Cíl projektu
Zajištění častého, včasného a seriózního informování veřejnosti o možnostech ekologického a zároveň ekonomicky výhodného chování ke svému životnímu prostředí.
Popis
Vydávání tiskových zpráv a poskytování informací o plánovaných akcích místním médiím, městským částem a zveřejňování těchto informací na webových stránkách HMP a realizátorů EVVO. Aktivní spolupráce s médii.
Cílové skupiny
Široká veřejnost
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OPR MHMP, poradní skupina EVVO, realizátoři EVVO
Termín splnění
průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
0 - řešeno v rámci běžné agendy odborů MHMP

Číslo a název
2.4. Rozvoj poradenských a informačních center pro širokou veřejnost
Cíl projektu
Dlouhodobým cílem je zajištění snadno dostupných poradenských služeb v oblasti životního prostředí
Popis
V roce 2007 zmapování současných dostupných a kvalitních poradenských služeb poskytovaných různými subjekty a jejich prezentace v rámci integrovaného informačního systému (bod 2.1.).
Cílové skupiny
Široká veřejnost
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OOP MHMP, městské části, realizátoři EVVO
Termín splnění
prosinec 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
200
3. Aktivity pro cílové skupiny


Číslo a název
3.1. Ředitelé škol a školní koordinátoři EVVO
Cíl projektu
Motivace škol k ustavování a vzdělávání školních koordinátorů a vytváření a realizaci školních programů EVVO
Popis
Zmapování situace o existenci školních koordinátorů a školních programů EVVO na školách. Příprava motivačního programu (s využitím oceňování, propagace dobrých příkladů, grantů) a programu podpory vzdělávání školních koordinátorů EVVO a pedagogických pracovníků pro oblast EVVO a udržitelného rozvoje škol a školských zařízení.
Cílové skupiny
Mateřské, základní a střední školy na území Prahy
Garant
SKU MHMP
Spolupráce
Krajský koordinátor, poradní skupina EVVO, NNO, MŠMT, VÚP Praha
Termín splnění
Zmapování – říjen 2007, příprava motivačního programu a programu podpory vzdělávání– prosinec 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
300

Číslo a název
3.2. Vzdělávací programy, projekty a soutěže pro školy
Cíl projektu
Podporovat vzdělávací programy, projekty a soutěže, které vhodně pomáhají mateřským, základním a středním školám s realizací EVVO na těchto školách
Popis
3.2.1. Zmapování nabídky realizátorů EVVO vzdělávacích programů, projektů a soutěží, její zahrnutí do integrovaného informačního systému (viz bod 2.1.) a rozšíření na všechny pražské školy.
3.2.2. Podpora tradičních a osvědčených i nově vznikajících dlouhodobých projektů, pravidelných soutěží (např. olympiád) se vztahem k EVVO pro školy.
Cílové skupiny
Mateřské, základní a střední školy na území Prahy
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
SKU MHMP, poradní skupina EVVO, NNO, MŠMT
Termín splnění
3.2.1. - září 2007, 3.2.2. - průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
500

	Číslo a název
3.3. Ekovýchovné programy a exkurze 
Cíl projektu
Dlouhodobým cílem je umožnit účast každého dítěte z mateřské školy a každého žáka základní či základní speciální školy v Praze každoročně na ekovýchovném programu, exkurzi či praktickém cvičení.

Popis
V roce 2007 zmapování rozsahu a podoby praktických ekovýchovných programů pro děti a mládež v ekocentrech, terénu a specializovaných střediscích, podpora rozšíření jejich kapacity a příprava plánu rozvoje dostatečné sítě středisek EVVO (příprava veřejné zakázky na rok 2008 orientovaná na podporu „sítě ekocenter“  v Praze).
Cílové skupiny
Děti z mateřských škol, žáci základních a speciálních škol
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
Poradní skupina EVVO, OOP MHMP, realizátoři EVVO
Termín splnění
prosinec 2007 
Finanční náklady
v tis. Kč
3.500

	Číslo a název
3.4. Profilové téma roku 2007 - ODPADY

Cíl projektu
Podpora ekologického povědomí a správných návyků v oblasti nakládání s odpady u dětí a následně v rodinách.
Popis
Podpora a realizace osvětových akcí na téma odpady a předcházení jejich produkce. Pokračování v již započatých akcích (sběrové ekologické soutěže, série přednášek pro učitele základních škol, tašky prvňáčkům apod.) jejich rozvoj (např. zahájení jednání s Českými sběrnými surovinami a.s. o rozšiřování soutěže o ukazatele, které motivují děti a mládež odpady nejen třídit a vyhazovat, ale v rámci možností předcházet jejich produkci, případně je znovu využívat).
Cílové skupiny
Děti z mateřských, základních a základních speciálních škol
Garant
OOP MHMP
Spolupráce
EKO-KOM a.s., České sběrné suroviny a.s., Pražské služby a.s., NNO
Termín splnění
průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
600

Číslo a název
3.5. Volnočasové aktivity navázané na EVVO
Cíl projektu
Motivovat občany Prahy k aktivnímu pobytu v přírodě a jejímu poznávání.
Popis
Zajištění informací o možnostech pobytu v přírodě pro různé cílové skupiny (parky, naučné stezky, chráněná příroda, stezky pro cyklisty/bruslaře/kočárky …, přírodní hřiště apod.)
Podpora zájmových skupin, místních spolků, organizací k pořádání akcí zaměřených na aktivní pobyt v přírodě a její poznávání.
Rozšiřování možností pobytu v přírodě a pohybu pro občany – stezek pro cyklisty/bruslaře/kočárky apod., stavba a údržba hřišť apod.
Cílové skupiny
Široká veřejnost
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OOP MHMP, poradní skupina EVVO
Termín splnění
průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
2.000

	Číslo a název
3.6. Významné dny v oblasti životního prostředí
Cíl projektu
Využití významných dnů pro zvyšování ekologického povědomí obyvatel Prahy formou akcí pro veřejnost a jejich mediální podporou.

Popis
Podpora různých zábavně informačních akcí, kde budou poskytovány různé informační materiály, zodpovězeny zajímavé otázky a předvedeny praktické ukázky u příležitosti oslav ekologicky významných dní (Den Země, Den vody, Den zvířat, Den bez aut, Den stromů apod.), a to na celém území hl. m. Prahy. Dále zajištění společné medializace tématu i akcí (např. integrované billboardy či informace v MHD).
Cílové skupiny
Široká veřejnost
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OPR MHMP, OOP MHMP, realizátoři EVVO
Termín splnění
průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
1.000



Číslo a název
3.7. Příprava doporučení k realizaci EVVO pro odbory MHMP a městské části
Cíl projektu
Zlepšit součinnost všech složek veřejné správy v oblasti EVVO.
Popis
Bude zpracován doporučující materiál pro odbory MHMP a městské části tak, aby usnadnil respektování potřeb EVVO.
Cílové skupiny
Realizátoři EVVO na území hl. m. Prahy
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
Poradní skupina EVVO
Termín splnění
únor 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
100

	Číslo a název
3.8.  Program ekologizace MHMP a veřejných institucí
Cíl projektu
Zavedení ekologického provozu MHMP a následně veřejných institucí.

Popis
V roce 2007 příprava konkrétních návrhů opatření ke zlepšení ekologického chování v provozu Magistrátu hl. m. Prahy. Ve spolupráci s RED MHMP začlenění této osvěty do vstupního školení pro nové zaměstnance.
Cílové skupiny
Zaměstnanci HMP zařazení do MHMP
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
Poradní skupina EVVO, OOP MHMP a RED MHMP
Termín splnění
prosinec 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
200

	

Číslo a název
3.9. Spolupráce s vysokými školami, výzkumnými a odbornými institucemi
Cíl projektu
Navázání spolupráce krajského koordinátora EVVO a odboru ochrany prostředí s vybranými vysokými školami a výzkumnými a odbornými institucemi.

Popis
Provést průzkum zájmu o spolupráci, připravit nabídku forem spolupráce za HMP,  připravit podmínky pro smluvní zakotvení spolupráce s VŠ, které projeví zájem.
Cílové skupiny
Pedagogové, studenti VŠ a odborníci
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OOP MHMP, poradní skupina EVVO, OMT MHMP, SKU MHMP
Termín splnění
červen 2007
Finanční náklady
v tis. Kč
0 - řešeno v rámci běžné agendy odborů MHMP

Číslo a název
3.10. Spolupráce a podpora EVVO podnikatelskými subjekty
Cíl projektu
Zajištění společných akcí a kampaní částečně podporovaných podnikatelskými subjekty v Praze.
Popis
Podpora a rozvoj programů a projektů  sociálního marketingu podniků zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí s vybranými podnikatelskými partnery. 
Pomoc realizátorům při zajišťování podnikatelské podpory programů EVVO.
Podpora podnikatelské podpory EVVO dostupnou medializací dárců a podpořených projektů.
Cílové skupiny
Firmy a další realizátoři EVVO
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OOP MHMP, Fórum Dárců, podnikatelské subjekty a další realizátoři EVVO
Termín splnění
průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
0 - řešeno v rámci běžné agendy odborů MHMP

Číslo a název
3.11. Působení na podnikatelské subjekty
Cíl projektu
Zvyšovat odbornou úroveň a zlepšovat dostupnost informací poskytovaných podnikatelským subjektům.
Popis
Komplexní informování podnikatelské veřejnosti v oblasti životního prostředí, včetně zavádění nejlepších dostupných technik, ekologického provozu budov i kanceláří. Zajistit environmentální osvětu a poradenství pro podnikatelskou sféru a odbornou veřejnost v oblasti průmyslové ekologie.
Cílové skupiny
Podnikatelská sféra
Garant
Krajský koordinátor
Spolupráce
OOP MHMP, realizátoři EVVO
Termín splnění
průběžně
Finanční náklady
v tis. Kč
0 - řešeno v rámci běžné agendy odborů MHMP







Zpracovali:

Mgr. Markéta Šišková	OOP MHMP (Mariánské nám. 2, Praha 1)
Ing. Jitka Janovičová	OOP MHMP (Mariánské nám. 2, Praha 1)
PaedDr. Milena Soběslavská	SKU MHMP (Učňovská 1/100, Praha 9)
Mgr. Petr Daniš	Sdružení TEREZA (Haštalská 17, Praha 1)
Ing. Jana Ledvinová	Nadace na ochranu zvířat (Pacovská ul., Praha 4)
Mgr. Emilie Strejčková	nezávislá specialistka (Mládežnická 3, Praha 10)
RNDr. Jiří Kulich	SEVER Horní Maršov (Malá ulička 89, Horní Maršov)
Mgr. Jan Kroupa	NETT - nezávislý think tank (Sportovní 6, Praha 10)
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