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Úvodní slovo

Hlavní město Praha se proto rozhodlo, že se pokusí nabídnout Pražanům
možnost seznámit se blíže se svým životním prostředím, a to prostřednictvím environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, která bude zajišťovat předávání informací, znalostí a zkušeností dalším generacím. Chtěli
bychom, aby samotní obyvatelé Prahy postupně přijali zodpovědnosti za
stav životního prostředí v hlavním městě a aktivně se zapojili do ochrany
životního prostředí ve svém místě bydliště.
V minulém roce Hlavní město Praha zpracovalo koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, která si klade za cíl systematicky
a dlouhodobě působení na obyvatele Prahy prostřednictvím činností,
které jsou důležité pro prevenci poškozování a ochranu životního prostředí. Zároveň by měla být důležitou součástí systému přispívajícímu
k udržitelnému rozvoji území Prahy.
Při zpracování koncepce byla oslovena a přímo zapojena řada odborníků
a organizací, pořádaly se veřejné semináře a pracovní kulaté stoly. Aktivní
účast odborníků, učitelů a řady Pražanů pomohla zpracování tohoto dokumentu. Podařilo se nám tak navrhnout řadu důležitých priorit a opatření,
které budeme postupně naplňovat do roku 2015. Rádi bychom do tohoto
procesu přizvali všechny zájemce a jsme otevřeni různým formám spolupráce v oblasti ekologické výchovy.
Tato publikace je stručným přehledem toho, co Hlavní město Praha připravilo a co chystá v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě realizovat. Doufáme, že navržený plán aktivit bude mít pozitivní vliv na všechny
Pražany.

RNDr. Miloš Gregar
Radní Hlavního města Prahy

Úvod

životní prostředí je velmi důležitou součástí života každého člověka. Tato
skutečnost je o to víc vnímána ve velkoměstském prostředí, kde jsou jeho
jednotlivé složky, tj. voda, vzduch, půda, atd., ohroženy a obyvatelé města
mají jen omezenou možnost vnímat kvalitní životní prostředí.
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Vážení Pražané,

Úvod
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty má svůj význam z hlediska systematického a dlouhodobého působení na obyvatele
Prahy prostřednictvím činností, které jsou důležité pro prevenci poškozování a ochranu životního prostředí na území hl. m. Prahy. Zároveň by měla
být důležitou součástí systému přispívajícímu k udržitelnému rozvoji
území Prahy.

5

Koncepce se skládá ze dvou základních částí:
I. analytické, která popisuje současný stav environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (zkr. EVVO) na území hlavního města a z části

Úvod
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II. návrhové, která obsahuje členění systému EVVO podle prioritních oblastí a dále návrhy opatření a konkrétních aktivit.

Účel koncepce
Zpracování Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty pro hl.m. Prahu vyplývá z usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1741 ze
dne 22. 10. 2002 a z úkolů Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a dalších legislativních předpisů.
Účelem Koncepce je naplňovat výše zmíněná usnesení vlády České republiky a definovat obsah a zabezpečení komplexního a funkčního systému environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v hl. m. Praze tak, aby mohly
být naplněny povinnosti kraje v přenesené i samostatné působnosti, dané
právními předpisy pro tuto oblast.
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen „EVVO“ nebo také
jen „ekologická výchova“) má přispívat k uvědomění a přijetí zodpovědnosti všech obyvatel hlavního města Prahy za stav životního prostředí. Má
vytvářet podmínky pro konkrétní zapojení jednotlivce do ochrany životního prostředí. V mnoha směrech se prolíná s prací s veřejností v oblasti životního prostředí, není možné určit mezi nimi přesnou hranici. Jedním ze
společných rysů EVVO a práce s veřejností je přímé zapojení obyvatel do
rozhodování v oblasti ochrany životního prostředí.

Cílové skupiny
Cílové skupiny, pro které jsou určeny aktivity navrhované touto koncepcí,
jsou členěny tak, aby se docílilo pokrytí co největšího počtu obyvatel
Prahy, a to především podle věkového, zájmového nebo profesního zaměření. Cílové skupiny byly vybrány tak, aby každá z nich byla dostatečně
identifikovatelná a relevantní pro specifika území hlavního města Prahy.

děti do tří let věku

■

mateřské školy

■

děti v mimoškolní, volnočasové době

■

žáci a studenti (ZŠ, ZUŠ, speciálních škol, SOU, OU, U, Gymnázií, SOŠ,
konzervatoří – děti do 18ti let)

■

studenti VŠ

■

pedagogové

■

vychovatelé a dobrovolní vedoucí mimoškolních kolektivů dětí
a mládeže

■

koordinátoři EVVO

■

vedoucí pracovníci ve školství

■

odborníci zabývající se situací dětí (hygienici, psychologové,
pediatři, apod.)

■

výzkumní pracovníci a další odborníci v oblasti vzdělávání,
výchovy, osvětových postupů a programů

■

ostatní vědečtí pracovníci se zaměřením na oblast životního
prostředí

Veřejnost
■

rodiče s dětmi

■

senioři

■

nezaměstnaní

■

ekonomicky aktivní obyvatelé

■

zastupitelé hl. m. Prahy a městských částí

■

zaměstnanci veřejné správy (Magistrátu HMP a úřadů MČ)

■

členové zájmových organizací (nestátní neziskové organizace,
zájmové svazy, apod.)

■

návštěvníci Prahy

■

známé osobnosti (V.I.P.)

Veřejná správa
■

zastupitelé hl. m. Prahy a městských částí

■

zaměstnanci veřejné správy (Magistrátu HMP a úřadů MČ)

Podniková sféra a podnikatelé
■

zaměstnanci podniků a organizací

■

odborové svazy a profesní organizace

■

management podniků, firem a organizací

■

živnostníci

Úvod

■
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Děti, mládež a odborní pracovníci
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Rozdělení cílových skupin:

Vize koncepce
Pro území hlavního města Prahy byla stanovena následující vize:

Úvod
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V roce 2015 obyvatelé hl. m. Prahy mají povědomí, kvalitní znalosti
o EVVO, jednají v souladu s principem udržitelného rozvoje a jsou si
vědomi odpovědnosti za ochranu životního prostředí.
Pro splnění výše uvedené vize bude vytvořen funkční integrovaný systém
EVVO, který bude rovnoměrně plošně pokrývat území hl. m. Prahy a bude
dosažitelný pro většinu obyvatel. Současně se jeho prostřednictvím bude
zvyšovat povědomí, znalosti, měnit postoje a ekologické jednání cílových
skupin, za účelem respektování ochrany životního prostředí. Ochrana přírody by měla být přijímána jako veřejný zájmem a obyvatelé Prahy musí
mít možnost přímého kontaktu s přírodou. Zároveň jsou též demokraticky,
transparentně a v obecném zájmu vykonávány rozhodnutí týkající se oblasti životního prostředí u všech subjektů na území hl. m. Prahy. Integrovaný funkční systém EVVO respektuje a zahrnuje všechny cílové skupiny
a vytváří u nich vstřícný postoj k životnímu prostředí.
Vize bude naplňována prostřednictvím prioritních oblastí 1 až 6, které
jsou popsány v následujících částech publikace.

1.2 Zajištění odborných a kvalifikovaných poznatků z oblasti EVVO
se zaměřením na specifické problémy hl. m. Prahy
1.3 Realizace kvalitních vzdělávacích programů EVVO pro školy
1.4 Realizace vzdělávacích programů EVVO pro pedagogy,
veřejnou správu a další skupiny
1.5 Monitoring stavu EVVO v jednotlivých sektorech
a zpětná vazba od cílových skupin
1.6 Ediční a publikační činnost v oblasti EVVO
1.7 Místní systémy EVVO
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Jedním z cílů této prioritní oblasti je vytvoření široké nabídky vzdělávacích, výchovných a osvětových aktivit pro všechny obyvatele Prahy
tak, aby byla aktuální, a zároveň dostupná a srozumitelná pro všechny
zájemce.
Environmentální (ekologická) výchova a vzdělávání musí být dostatečně atraktivní a realizovaná organizacemi, které poskytují kvalitní
zázemí, odborné lektory a mají dobrou spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy a jednotlivými úřady městských částí.
Aktuálnost vzdělávacích, výchovných a osvětových aktivit bude odpovídat reakci na vývoj poptávky po těchto programech ze strany veřejnosti, a také bude zohledňovat specifika Prahy. Praha je velkoměstské
prostředí a tomu i odpovídá relativně malý počet ploch vhodných pro
ekologickou výchovu. Na druhou stranu je Praha výjimečným evropským velkoměstem s množstvím maloplošných chráněných území,
která jsou potencionálně vhodná pro takový typ vzdělávacích aktivit.
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1.1 Vytipování specifických regionálních („pražských“) témat

Vzdělávání, výchova a odborné zázemí EVVO

Vzdělávání, výchova a odborné
zázemí EVVO

1.1 Vytipování specifických regionálních
(„pražských“) témat
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Vzhledem k velkoměstskému prostředí, ve kterém Pražané žijí, bude zaměřena pozornost na aktuální „pražská“ témata, jako jsou např. nedostatek
kontaktu obyvatel velkoměsta s přírodou, doprava, odpady, ovzduší apod.
Tato témata se mohou v horizontu několika let aktualizovat a měnit v souvislosti s potřebami jejich řešení. Vybraná témata budou sloužit jako podklad pro výběr projektů v rámci grantových řízení. Současně bude provedena analýza jednotlivých vzdělávacích programů, které se na takto
vytipovaná specifická témata soustřeďují.
Cílový stav
■

Přehled o tématech EVVO, které budou součástí vzdělávacích programů pro cílové skupiny
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Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (Knihovny, muzea, zoo, botanické zahrady,
hvězdárny, planetárium)

■

Úřady MČ Prahy

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky)

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

1.2 Zajištění odborných a kvalifikovaných poznatků
z oblasti EVVO se zaměřením na specifické problémy
hl. m. Prahy
Každý vzdělávací program či aktivita potřebuje kvalitní a odborně zdatné
lektory, pedagogy a další výchovné pracovníky. Jejich systematické vzdělávání v oblasti ekologické výchovy je zapotřebí zakládat na nejnovějších
poznatcích a praktických zkušenostech, které se používají v oblasti
ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. U pracovníků veřejné
správy bude důležité jejich pravidelné systematické proškolování a informování.
Vznikne též samostatný plán, který bude definovat „vědomostní minimum“ v oblasti životního prostředí, ekologie a udržitelného rozvoje vytvořené ve spolupráci s odbornými ústavy, institucemi, vysokými školami
apod., které mají dostatečný odborný potenciál, zabývají se výzkumem či
praktickými činnostmi v oblasti EVVO. Vedle této spolupráce bude nezbytné sledovat u nás i v zahraničí používané metody vzdělávaní v oblasti

EVVO tak, aby byla možná jejich případná implementace do vzdělávacích
programů na území hlavního města Prahy.

■

Spolupráce s odpovědnými vedoucími pracovníky veřejné správy

■

Spolupráce s odbornými institucemi a vysokými školami v oblasti EVVO

■

Vytvoření „vědomostního minima“ v oblasti EVVO pro různé cílové skupiny

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Pedagogické centrum

■

MŽP, MŠMT, popř. další ministerstva

■

Vysoké školy a odborné vzdělávací instituce

■

Ostatní krajské úřady

1.3 Realizace kvalitních vzdělávacích programů
EVVO pro školy
Výukové programy EVVO budou zaměřeny na školy všech stupňů a postaveny primárně na využití aktivních terénních aktivit a pobytu v přírodě,
výchovy prostřednictvím osobních zkušeností, demonstračních příkladů
a stávajících naučných stezek, a to nejen izolovaně, ale i ve vzájemné návaznosti ve formě dlouhodobého a intenzivního působení. Současně
bude začleňována environmentální problematika do výuky jednotlivých
učebních předmětů. Podpora kvalitních výukových programů na území
hlavního města bude též realizována prostřednictvím grantového programu, který stanoví konkrétní podmínky pro výběr takovýchto programů.
Cílový stav
■

Dostatečný počet kvalitních výukových programů EVVO pro školy s odbornými lektory a plošným pokrytím území hlavního města Prahy

Pro koho bude realizováno
■

Veřejnost

■

Děti, mládež a odborní pracovníci

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Využití nejnovějších, případně osvědčených metod pro EVVO na území
hlavního města Prahy

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO

■
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Cílový stav

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Pedagogické centrum

■

MŽP, MŠMT, popř. další ministerstva

■

Ostatní krajské úřady
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Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO
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1.4 Realizace vzdělávacích programů EVVO pro
pedagogy, veřejnou správu a další skupiny
Prostřednictvím tohoto opatření budou realizovány vzdělávací aktivity
(semináře, workshopy, setkání, pracovní jednání, apod.), které se budou
zaměřovat na pracovníky, kteří působí ve školských zařízeních, popř. svými
rozhodnutími mohou ovlivňovat širší zavedení aktivit EVVO do škol či jiných institucí, např. veřejné správy. U podnikatelského sektoru může prostřednictvím takovýchto vzdělávacích aktivit dojít k propojení nebo případnému doplnění vlastních vzdělávacích programů pro zaměstnance.
Cílový stav
■

Dostatečné povědomí o EVVO a jeho zavádění ve školských zařízeních,
v oblasti veřejné správy a podnikatelském sektoru

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci (pedagogové,vychovatelé a dobrovolní vedoucí mimoškolních kolektivů dětí a mládeže, vedoucí pracovníci ve školství)

■

Veřejnost

■

Veřejná správa (zastupitelé hl. m. Prahy a MČ, zaměstnanci veřejné
správy)

■

Podniková sféra a podnikatelé (zaměstnanci podniků, management
podniků, odborové svazy a profesní organizace)

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace (např. Střediska ekologické výchovy)

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Odborné ústavy a organizace

■

Podnikatelské subjekty

1.5 Monitoring stavu EVVO v jednotlivých sektorech
a zpětná vazba od cílových skupin
Průběžné a pravidelné sledování stavu EVVO na území hlavního města
Prahy bude sloužit jako podklad pro další rozvoj a zkvalitňování aktivit,
popř. vytváření nových programů, činností a akcí. Průběžně se bude moni-

torovat stav EVVO v dalších sektorech a u dalších cílových skupin (veřejná
správa, veřejnost, podniková sféra).
Cílový stav
■

Sledování trendů EVVO u jednotlivých cílových skupin

■

Naplňování doporučení v oblasti EVVO pro školy a školská zařízení

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podniková sféra a podnikatelé

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

další subjekty EVVO (hvězdárna, zoo apod.)

1.6 Ediční a publikační činnost v oblasti EVVO
Publikační činnost v oblasti EVVO je důležitý doplněk pro většinu vzdělávacích, výchovných i osvětových aktivit v oblasti životního prostředí.
Podpora kvalitních publikací, letáků, tištěných výukových materiálů, ročenek, časopisů, webových stránek a informačních serverů je jedním ze základních článků EVVO. Publikační činnost bude „šita na míru“ konkrétní
skupině obyvatel Prahy.
Cílový stav
■

Zajištění doplňkových tištěných a elektronických materiálů (internet)
jako součást aktivit a programů EVVO

■

Informování obyvatel Prahy o stavu životního prostředí v Praze

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podniková sféra a podnikatelé

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Úřady MČ Prahy

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Děti, mládež a odborní pracovníci

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO

■
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Pro koho bude realizováno

■

Kulturně vzdělávací zařízení (Knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky)

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO
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1.7 Místní systémy EVVO
Na úrovni městských částí Prahy budou vytvářeny místní systémy (plány),
které se budou se zabývat podrobným rozpracováním aktivit této celopražské koncepce EVVO.
Cílový stav
■

Vznik koncepcí (plánů) EVVO pro městské části jejich propojenost
s ostatními koncepcemi a dokumenty,

■

Metodická podpora veřejné správy na úrovni městských částí
při tvorbě vlastních místních koncepcí EVVO.

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

Zodpovědnost a spolupráce
■

MČ

■

MHMP

2.2 Využívání tištěných médií pro přenos informací
o aktivitách EVVO
2.3 Využívání elektronických a ostatních médií pro přenos
informací o aktivitách EVVO
2.4 Přizpůsobení formy sdělování informací cílovým skupinám
a zvýšení jejich atraktivnosti
2.5 Aktivní přímé předávání informací
2.6 Přijímání informací z přírodního prostředí a schopnost vhodné
reakce na ně

2

Hlavním cílem této prioritní oblasti je zjednodušení přístupu ke kvalitním informacím o vzdělávacích a výchovných aktivitách ekologické výchovy pro Pražany. K takovému stavu by mělo dojít nejpozději do roku
2015.
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2.1 Zpracování analýzy způsobu a potřeb informování

Poskytování informací o aktivitách EV VO

Poskytování informací o aktivitách
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty

2.1 Zpracování analýzy způsobu a potřeb informování

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Poskytování informací o aktivitách EV VO
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Důležitým předpokladem pro účinné informování obyvatel Prahy je znalost
vhodných a efektivních způsobů informování, které budou vždy adaptovány na konkrétní cílovou skupinu tak, aby zohledňovala jejich zvyklosti,
věkovou strukturu a byla přizpůsobena jejich zájmům a kulturně-sociálním
potřebám.
Tato analýza ukáže, do jaké míry je vhodné investovat finanční prostředky
do různých „nosičů“ informací a jak na ně budou reagovat jednotlivé cílové skupiny. Tímto způsobem docílíme vhodného a efektivního vynakládání finančních prostředků ze strany HMP, popř. dalších subjektů, které
budou pověřeny zajištěním informování o aktivitách EVVO.
Cílový stav
■

Přizpůsobení obsahu a formy informování jednotlivým cílovým skupinám.

■

Efektivní financování nástrojů určených pro informování.

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Média (sdělovací prostředky)

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (Knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace

2.2 Využívání tištěných médií pro přenos informací
o aktivitách EVVO
Zpravodaje městských částí a další místní tištěná média hrají významnou
roli při informování obyvatel Prahy o ekologických aktivitách. Vedle městských či „lokálních“ zpravodajů je však možné využít též odborné časopisy,
věstníky úřadů, informační turistické materiály vydávané MHMP a další
média pro oslovení dalších skupin Pražanů.
Cílový stav
■

Informování cílových skupin o EVVO a životním prostředí prostřednictvím tištěného média, které je jimi nejvíce čtené

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podniková sféra a podnikatelé

Média (sdělovací prostředky)

■

Úřady Městských částí Prahy

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (Knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

2.3 Využívání elektronických a ostatních médií pro přenos
informací o aktivitách EVVO
Elektronická média patří mezi velmi progresivní a rychlé zprostředkovatele informací. Pro přenos informací o EVVO, různých vzdělávacích programech, nabídce jednotlivých subjektů EVVO bude na území hlavního města
vytvořen samostatný internetový portál shromažďující relevantní typ informací a odkazů s pravidelnou aktualizací. Mezi další média s možností
využití pro EVVO patří televize a rozhlas.
Cílový stav
■

Využívání internetu, televize a rozhlasu pro informování o aktivitách
EVVO na území hlavního města Prahy.

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Média (sdělovací prostředky)

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

MHMP

■

Poskytování informací o aktivitách EV VO

■
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Zodpovědnost a spolupráce
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Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO

2.4 Přizpůsobení formy sdělování informací cílovým
skupinám a zvýšení jejich atraktivnosti
V současné době je většina Pražanů zahlcena množstvím informací a nabídek, které se snaží upoutat jejich pozornost a získat jejich zájem. Pokud
mají aktivity EVVO oslovit co nejvíce obyvatel hlavního města, pak obsah
a forma by měla vyhovovat zájmům, potřebám a věku konkrétní vytipované zájmové skupiny. Způsob podání informace může pozitivně ovlivnit
návštěvnost programů EVVO, popř. podnítit další zájem o přírodu.
Cílový stav
■

Přizpůsobení sdělované informace věku, zájmům a potřebám jednotlivých cílových skupin tak, aby byla pro ně zajímavá a účinná.

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podniková sféra a podnikatelé

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Pedagogické centrum

■

Nestátní neziskové organizace

■

Kulturně vzdělávací zařízení (Knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky)

2.5 Aktivní přímé předávání informací
Předávání informací prostřednictvím tištěných či elektronických médií je
činností většinou pasivní, bez přímého kontaktu s veřejností. Proto se tyto
způsoby informování kombinují s jinými aktivními formami, jako je např.
telefonické poskytování informací (typu „zelená linka“) nebo poradenstvím na místech k tomu určených (informační centra, ekoporadny apod.).
V Praze je též plánován vznik samostatného Centra environmentálních informací 1, které bude plnit též výše uvedené činnosti.

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podniková sféra a podnikatelé

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Kulturně vzdělávací zařízení (Knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Média (sdělovací prostředky)

2.6 Přijímání informací z přírodního prostředí
a schopnost vhodné reakce na ně
Těžiště života městského člověka se doposud přesouvalo do umělého (neživého) prostředí interiérů a do silně urbanizovaných prostor města. Obyvatelé tak často ztrácejí přímý kontakt s přírodním prostředím a tím i dostatečný cit pro „potřeby“ přírodního prostředí, což se může projevit např.
v nevhodném plánování zelených ploch, popř. nevhodným rozmístěním
staveb na úkor zelených ploch apod. Přírodní prostředí je zdrojem informací, které je potřeba respektovat a umět „číst“. K tomuto je nutné vytvořit podmínky, aby obyvatelé Prahy dokázali používat přírodní prostředí
v jejich bezprostředním okolí jako informační zdroj, na který budou umět
vhodně reagovat.
Cílový stav
■

Vytvoření podmínek pro znalosti obyvatel vyhledávat informace poskytovanými přírodním prostředím a informacemi o životním prostředí poskytovanými zprostředkovaně technikou

1 jedno z navržených opatření v rámci připravovaného Plánu odpadového hospodářství pro hl. m. Prahu

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Dostupnost informací o EVVO a životním prostředí pro obyvatele Prahy,
a to prostřednictvím přímého kontaktu

Poskytování informací o aktivitách EV VO

■
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Cílový stav

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO
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Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Média (sdělovací prostředky)

■

Vědecké ústavy a instituce

3.2 Zavedení systému výběrových řízení pro projekty EVVO
na území hl. m. Prahy
3.3 Poradenství v oblasti fundraisingu pro EVVO s primárním
zaměřením na podniky
3.4 Zapracování předpokládaných výdajů EVVO do rozpočtu HMP
3.5 Vznik a doplnění finančních systémů EVVO na úrovni
jednotlivých městských částí

3

Hlavním cílem této prioritní oblasti je vytvoření funkčního a dostatečně finančně zabezpečeného systému financování aktivit EVVO s podílem zdrojů hl. města Prahy, městských částí, podnikatelského sektoru, případně dalších zdrojů (národních i mezinárodních).
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3.1 Zkvalitnění grantového systému MHMP a úřadů MČ
pro aktivity EVVO

Systém financování aktivit environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty

Systém financování aktivit
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Systém financování aktivit environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
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3.1 Zkvalitnění grantového systému MHMP a úřadů MČ
pro aktivity EVVO
Grantový systém MHMP je jedním z důležitých nástrojů pro dlouhodobou
podporu kvalitních aktivit a programů EVVO na území hlavního města
Prahy. V rámci tohoto systému je potřeba nadále pracovat na postupném
zkvalitňování tohoto systému tak, aby se zvyšovala kvalita předkládaných
a podpořených projektů. Je potřeba přehodnotit zaměření grantového
systému na aktuální problémové oblasti a pravidelně systém aktualizovat.
Současně je potřeba doplnit a přehodnotit žadatele o financování z grantového systému tak, aby měly přístup všechny důležité subjekty EVVO
resp. především dát možnost požádat o financování z grantu všem druhům nestátních organizací. Důležité je zavést grantová schémata u všech
městských částí. Grantová schémata je vhodné navzájem propojit mezi
jednotlivými MČ a hlavním grantovým schématem MHMP.
Cílový stav
■

Zkvalitnění grantového schématu pro EVVO

■

Zavedení grantového schématu pro aktivity EVVO na MČ

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

■

Veřejnost

Garant a spolupráce
■ MHMP
■

Úřady MČ

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Ministerstva

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a domy dětí a mládeže

3.2 Zavedení systému výběrových řízení pro projekty
EVVO na území hl. m. Prahy
Množství a kvalitu projektů, které se zaměřují na oblast EVVO, může velmi
významně podpořit systém výběrových řízení, který bude mít řádné
a transparentní podmínky pro všechny případné realizátory, včetně nestátních organizací. Při výběru vhodného realizátora projektu formou zakázky by se mělo dbát na jeho vztah k životnímu prostředí, odbornost a reference a jeho kapacitu podobné projekty EVVO realizovat.
Cílový stav
■

Zkvalitnění a zvýšení počtu výběrových řízení pro všechny subjekty EVVO

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

■

Veřejnost

Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Podnikatelské subjekty.

■

Zajištění poradenství v oblasti získávání finančních zdrojů na aktivity
EVVO

■

Průběžné informování subjektů EVVO o možnostech financování

Pro koho bude realizováno
■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podniková sféra

Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky)

3.4 Zapracování předpokládaných výdajů EVVO
do rozpočtu HMP
Jedná se o jeden z úkolů vyplývající ze státního programu EVVO ČR, na jehož základě HMP každoročně zapracuje položkové výdaje na EVVO do
svého rozpočtu. To samé se bude uskutečňovat na úrovni jednotlivých
městských částí.
Cílový stav
■

Úprava rozpočtu hl. m. Prahy a MČ o zařazení výdajů na aktivity EVVO
a postupný nárůst této položky

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Cílový stav

Systém financování aktivit environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty

Poradenství v oblasti fundraisingu bude zajišťovat úzkou spolupráci s potenciálními donory ochotnými podporovat EVVO, a to jak z podnikatelské
sféry, tak neziskového sektoru (nadace, nadační fondy, apod.). Současně
bude zprostředkovávat informace v oblasti fundraisingu a pomáhat subjektům EVVO s fundraisingovými aktivitami (zajištění školení, setkání,
kontakty apod.).
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3.3 Poradenství v oblasti fundraisingu pro EVVO
s primárním zaměřením na podniky

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Systém financování aktivit environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty
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Garant a spolupráce
■

MHMP a úřady MČ

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Nestátní neziskové organizace (např. Střediska ekologické výchovy)

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Podnikatelské subjekty, odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky).

3.5 Vznik a doplnění finančních systémů EVVO na úrovni
jednotlivých městských částí
Pro zajištění efektivního vynakládání finančních prostředků na aktivity
EVVO na území hlavního města je nezbytné vytvoření strukturovaného
systému financování EVVO, založeného na této koncepci a na koncepcích
EVVO jednotlivých městských částí podporující především aktivity lokálního významu.
Cílový stav
■

Kvalitní systém financování aktivit EVVO na MČ

■

Propojené financování aktivit ochrany ŽP v rámci jedné MČ

Pro koho bude realizováno
■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podniková sféra

Garant a spolupráce
■

MHMP a úřady MČ

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky)

4.2 Motivační soutěže pro obyvatele hl. m. Prahy
4.3 Účinná a aktivní propagace aktivit EVVO
4.4 Zapojení známých osobností jako vzorů pro „ekologické
jednání“

4

Základním cílem této prioritní oblasti je motivovat obyvatele hlavního
města Prahy k tomu, aby pozitivně zlepšili své jednání vůči životnímu
prostředí. Tohoto se může v budoucnu dosáhnout prostřednictvím pozitivních vzorů jednání, popř. soutěží, které zábavnou formou zprostředkují vzorové postoje k životnímu prostředí.
Velmi zásadní je též propagace dílčích ekologických aktivit, které
budou na území hlavního města pořádány. Pražané tak budou mít dostatek informací o konání ekologických programů a aktivitách, a zároveň budou mít přistup ke všem informacím, které jim pomohou změnit
své návyky a postoje vůči životnímu prostředí ve městě i okolí.
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4.1 Činnosti Magistrátu HMP a úřadů MČ jsou vzorem
pro ekologické jednání

Pozitivní motivace k ekologicky šetrnému
jednání a propagace aktivit EWO

Pozitivní motivace
k ekologicky šetrnému jednání
a propagace aktivit EVVO
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Pozitivní motivace k ekologicky šetrnému
jednání a propagace aktivit EWO
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4.1 Činnosti Magistrátu HMP a úřadů MČ jsou vzorem
pro ekologické jednání
Magistrát hlavního města Prahy, úřady městských částí a jimi zřizované organizace budou příkladem environmentálního chování a jednání pro
ostatní instituce a podnikatelské subjekty, především v oblasti ekologizace veřejné správy (třídění odpadu, používaní recyklovaných produktů,
úsporných spotřebičů, atd.) a při zavedení systémů environmentálního řízení. MHMP též může vyžadovat plnění pravidel i po obyvatelích Prahy
prostřednictvím realistických a splnitelných aktivit (např. při třídění odpadu je nutné vzít v úvahu množství a rozmístění dostatečného množství
kontejnerů, příp. sběrných dvorů). Ekologizovaným organizacím a úřadům
bude zajištěna patřičná publicita.
Cílový stav
■

Motivace a „návod“ pro další úřady, instituce a organizace k šetrnějšímu vztahu k životnímu prostředí.

Pro koho bude realizováno
■ Veřejná správa
■

Podnikatelský sektor

Zodpovědnost a spolupráce
■ MHMP
■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Podnikatelské subjekty

4.2 Motivační soutěže pro obyvatele hl. m. Prahy
V pravidelných časových intervalech budou konány soutěže, které budou
zaměřeny na činnosti vedoucí ke zvýšení environmentálního povědomí
obyvatel Prahy. Prostřednictvím kvalitních odměn a zveřejňováním výherců v médiích budou obyvatelé Prahy motivováni se v co největším počtu zapojit do soutěží, přičemž se bude průběžně sledovat zpětná vazba
od cílových skupin a podle ní též přizpůsobovat např. tématické zaměření
a obtížnost soutěží.
Cílový stav
■ Postupný nárůst počtu obyvatel Prahy, kteří se prostřednictvím soutěží
zajímají o aktivity EVVO na území hl. m. Prahy
Pro koho bude realizováno
■ Děti, mládež a odborní pracovníci
■

Veřejnost

Zodpovědnost a spolupráce
■ MHMP
■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Podnikatelské subjekty
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Cílový stav
■

Zvyšování povědomí cílových skupin o existenci nabídky aktivit a programů EVVO

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Realizátoři projektů a aktivit EVVO (subjekty EVVO)

4.4 Zapojení známých osobností jako vzorů
pro „ekologické jednání“
Známé osobnosti ze světa hudby, divadla, médií, sportu, vědy, dále politické osobnosti ze zastupitelstva HMP a MČ mohou pomoci při oslovení
různých věkových skupin obyvatel a jejich názory vztahující se k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji mohou být vnímány jako vyjádření

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Propagace by měla být zaměřena především na co nejširší podporu ekologického jednání (např. na téma: co mohou Pražané udělat pro přírodu a životní prostředí), a to především prostřednictvím klasických reklamních
kampaní v médiích. K tomuto účelu budou využívány různé způsoby,
formy a nástroje propagace tak, aby bylo osloveno co největší spektrum
cílových skupin. V rámci propagace budou souběžně organizovány osvětové kampaně z cílem zvýšit její účinnost. Kampaně mohou být zaměřené
na obecná témata životního prostředí (voda, vzduch, biodiverzita apod.),
nebo na konkrétní problémy ŽP v Praze (např. odpady, doprava, apod.)

Pozitivní motivace k ekologicky šetrnému
jednání a propagace aktivit EWO

4.3 Účinná a aktivní propagace aktivit EVVO

„zajímavého“ a moderního životního stylu, který budou ostatní snažit napodobovat. Toto opatření je velmi vhodným motivačním prvkem především pro mladou generaci, avšak musí být úzce navázáno na nabídku kvalitních a zajímavých vzdělávacích programů a volnočasových aktivit.
Cílový stav
■

Zvýšení zájmu mládeže a mladých lidí o životní prostředí prostřednictvím prezentace respektovaných osobností a jejich postojů k životnímu
prostředí

Pro koho bude realizováno

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Pozitivní motivace k ekologicky šetrnému
jednání a propagace aktivit EWO
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■

Veřejnost

Zodpovědnost a spolupráce
■

MHMP

5.2 Zajistit koordinaci a podporu spolupráce subjektů EVVO
5.3 Zajistit pravidelnou vzájemnou výměnu informací

5

Komunikace mezi jednotlivými subjekty, které přispívají do systému
EVVO, je jedním z nezbytných předpokladů pro skutečně účinné fungování celého systému. Je velmi důležité, aby subjekty EVVO, které
jsou zapojeny do komunikačního toku, si vyjasnily svoji roli v systému
EVVO a měly ochotu a vůli spolupracovat a nabízet i přijímat nové náměty, poznatky a metody, a zároveň je aktivně uplatňovaly při programech a činnostech podle svých možností. Jde tedy o podporu vzájemné informovanosti, propojení a výměnu informací (trendy, cíle,
nabídky programů pro veřejnost, nabídky ke spolupráci na projektech
včetně lidského potenciálu a finančních prostředků).

P5 28
Komunikace v oblasti EVVO

5.1 Provozovat internetový portál zaměřený na výměnu informací
mezi subjekty EVVO

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Komunikace v oblasti EVVO

5.1 Provozovat internetový portál zaměřený na výměnu
informací mezi subjekty EVVO
Shromažďování veškerých informací o aktivitách EVVO a jejich jednoduché zpřístupnění veřejnosti je jedním z klíčových nástrojů pro komunikaci
vůči cílovým skupinám i v rámci interní komunikace mezi subjekty EVVO.
Jednotný portál o EVVO v Praze se může stát informačním zdrojem a přehledem nabídek většiny výchovně vzdělávacích aktivit a trendů v oblasti
životního prostředí.

Komunikace v oblasti EVVO
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Cílový stav
■

Zavedení kvalitně zpracovaného internetového portálu pro EVVO

■

Zajištění uvedení informací ze všech oblastí EVVO

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Podniková sféra

■

Veřejnost

Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Podnikatelské subjekty

■

Média (sdělovací prostředky)

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Ministerstva

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické zahrady,
hvězdárny a planetária…)

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace MHMP a úřady MČ

■

Média (sdělovací prostředky)

5.2 Zajistit koordinaci a podporu spolupráce
subjektů EVVO
Spolupráce jednotlivých subjektů EVVO na jednotlivých aktivitách EVVO
velmi silně podpoří účinky jednotlivých aktivit v oblasti EVVO. Příkladem
je např. snaha propojit jednotlivé akce v Den Země na území hl. m. Prahy,
vytváření celoplošných akcí na území hl. m. Prahy. Současně vytipováním,
oslovením a zapojením osob, které hrají důležitou roli v místních komunitách a podpoře jejich spolupráce se subjekty EVVO je možné účinně měnit
postoje obyvatel k životnímu prostředí.
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Vytvoření koordinovaného systému aktivit EVVO

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Podniková sféra

■

Veřejnost

Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Ministerstva

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické zahrady,
hvězdárny a planetária…)

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace MHMP a úřady MČ

■

Média (sdělovací prostředky).

5.3 Zajistit pravidelnou vzájemnou výměnu informací
Pro vzájemnou komunikaci mezi subjekty EVVO je důležitá distribuce informací mezi subjekty EVVO o programech, aktivitách MHMP a úřadů MČ,
vzdělávacích akcích, tématických seminářích, nových trendech v oblasti
EVVO, závěrech výzkumů, přenosu zkušeností z jiných krajů ČR a Evropské
unie.

Komunikace v oblasti EVVO

■

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Cílový stav

Cílový stav
■

Zajištění široké informovanosti a dostupnosti informací pro subjekty
EVVO

Pro koho bude realizováno
■

Veřejná správa

■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Podniková sféra

■

Veřejnost

Komunikace v oblasti EVVO
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Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Nestátní neziskové organizace

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Ministerstva

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické zahrady,
hvězdárny a planetária…)

■

Odborné ústavy a organizace MHMP

■

Podnikatelské subjekty

■

Média (sdělovací prostředky)

6.2 Zajistit a podporovat dostatek „středisek – center“ EVVO
6.3 Využívání přírodních lokalit mimo území hl. m. Prahy

6

Dostatek míst vhodných pro realizaci aktivit EVVO je nezbytným předpokladem pro praktickou environmentální výchovu přímo v terénu.
Právě prostřednictvím „živých“ prostředí je možné přímo demonstrovat vazby mezi živočichy, rostlinami a jejich přímé propojení s konkrétním biotopem či ekosystémem. Každá teorie musí být podpořena
praxí a k tomu jsou zapotřebí místa, která ukazují skutečně fungující
biotop s přirozeným zastoupením rostlinných a živočišných druhů
a vysokou biodiverzitou. Každé „zelené“ místo či potenciálně využitelné místo je vhodné pro praktickou realizaci programů a aktivit EVVO
pro obyvatele Prahy.

P6 32
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6.1 Zajistit dostatek vhodných míst a ploch pro EVVO

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO

Dostatek vhodných ploch
pro realizaci EVVO

6.1 Zajistit dostatek vhodných míst a ploch pro EVVO
Environmentální vzdělávací, výchovné a osvětové programy a činnosti je
vhodné vždy vázat na přírodní prostředí, aby nedocházelo k přenosu
pouze teoretických informací, vědomostí a znalostí. Propojení člověk
a příroda je důležité pro pochopení přírodních jevů a případných dopadů
a vlivů člověka na toto prostředí.
Cílový stav
■

Zvýšení počtu ploch a míst pro realizaci aktivit EVVO

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO
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Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

■

Podnikatelský sektor

Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Nestátní neziskové organizace (např. Střediska ekologické výchovy)

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické
zahrady,…)

■

Podnikatelské subjekty

■

Odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky).

6.2 Zajistit a podporovat dostatek „středisek – center“
EVVO
HMP a MČ mohou využívat nepoužívané budovy pro EVVO se zajištěním
úprav okolní zeleně nebo zajistit jejich levný pronájem pro středisko ekologické výchovy. Současně se soustředí v rámci komunikace se subjekty
a propojování jejich spolupráce a aktivit na zvyšování využívání již stávajících míst pro EVVO jako je zoo, Pražská botanická zahrada, areál EC HMP
Toulcův dvůr. Střediska EVVO by měla vznikat především na bázi již existujících aktivit v EVVO, nikoli shora na „zelené louce“. Vhodným střediskem
pro EVVO mohou být NNO, školy a školská zařízení, kulturní a osvětové instituce i podniky, které mohou vytvořit vlastní centrum pro EVVO na
území hl. m. Prahy. Tato centra mohou být vytvořena jak v organizacích zřízených MHMP, tak by MHMP měl podporovat NNO, školy a školská zařízení,
kulturní a osvětové instituce a podniky, které jím nejsou řízeny, aby taková
centra vytvářely. Potenciál pro fungování jako vhodná centra pro EVVO
mají i Pražská informační služba a pražská informační a turistická centra.

P6 34
Zvýšení počtu středisek využívaných pro aktivity EVVO

Pro koho bude realizováno
■

Veřejnost

■

Veřejná správa

Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Úřady MČ

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

■

Kulturně vzdělávací zařízení (knihovny, muzea, zoo, botanické zahrady
a další)

■

Odborné ústavy a organizace

■

Média (sdělovací prostředky).

6.3 Využívání přírodních lokalit mimo území hl. m. Prahy
Území hlavního města Prahy nemá dostatek vhodných přírodních lokalit
pro realizaci vzdělávacích a osvětových programů. Pro tento účel se proto
nabízí využití území Středočeského kraje, které nabízí v tomto směru řadu
vynikajících území (4 CHKO, území soustavy Natura 2000 a další přírodní
místa vhodná pro praktickou demonstraci výuky přímo v terénu). Ve
Středních Čechách též působí řada organizací poskytující environmentální programy pro školy i veřejnost. Výhodou je též velmi dobrá je též dopravní dostupnost těchto míst v okolí Prahy.

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

■

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO

Cílový stav

Cílový stav
■

Zvýšení počtu míst vhodných pro EVVO přímo v přírodním prostředí

Pro koho bude realizováno
■

Děti, mládež a odborní pracovníci

■

Veřejnost

■

Veřejná správa

PRAHA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Vzdělání, výchova a odborné zázemí EVVO
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Garant a spolupráce
■

MHMP

■

Krajský úřad Středočeského kraje

■

Školy všech stupňů a školská zařízení

■

Pedagogické centrum

■

Nestátní neziskové organizace

■

Střediska volného času a Domy dětí a mládeže

V rámci organizačního zabezpečení bylo stanoveno přijmout prostřednictvím výběrového řízení pracovníka, který bude zodpovědný za plnění
Krajské koncepce EVVO pro území hlavního města Prahy. Tento pracovník
bude mít patřičnou kvalifikaci v oblasti ochrany životního prostředí a nejméně tříletou praxi v oblasti EVVO a práce s veřejností. Dále bude plnit
funkci hlavního koordinátora EVVO v hlavním městě Praze, jehož úkolem bude zajišťování koordinačních a organizačních činností vyplývajících
z koncepce EVVO a agendu financování. Kapacitu na zajištění dalších potřebných činností může MHMP řešit jejich externím smluvním zajištěním
prostřednictvím zakázek nebo vytvořením vlastních systematizovaných
míst.
Dále bude stanovena Poradní skupina EVVO, která bude dbát na důsledné naplňování této koncepce a bude plnit úlohu poradního orgánu
MHMP. Příslušný odbor MHMP jmenuje její členy (členství bude dobrovolné). Poradní skupina EVVO se bude pravidelně scházet (min. čtvrtletně,
stanovení četnosti schůzek bude na základě schváleného jednacího řádu
Poradní skupiny EVVO a na základě rozdělení odpovědnosti mezi jednotlivé členy skupiny) a bude složena ze zástupců jednotlivých cílových skupin
(např. pedagog a pedagog volného času, pracovník školského zařízení, koordinátor EVVO, zástupce NNO v oblasti EVVO, zástupce podnikové sféry
aktivně činný v EVVO, zástupce MČ aktivních v EVVO, zástupce médií,
apod.). Poradní skupina EVVO bude vedena hlavním koordinátorem EVVO.
Finančního zabezpečení realizace koncepce vychází ze tří možných
zdrojů:
a) rozpočet Hlavního města Prahy
b) jiné zdroje ČR
c) fondy Evropské unie
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Závěr

Návrh organizačního a finančního zabezpečení
systému EVVO
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Závěr

Monitoring, vyhodnocování a aktualizace koncepce
Průběžné monitorování, vyhodnocování a pravidelná aktualizace Koncepce
EVVO je nezbytná pro sledování plnění prioritních oblastí a tudíž k dalšímu
rozvoji EVVO na území hlavního města.

Závěr
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Vyhodnocování koncepce bude prováděno následovně:
■

1. krok – zpracování Akčního plánu koncepce pro období 2 let.

■

2. krok – plnění Akčního plánu – sledování plnění aktivit, opatření. Pro
sledování plnění jednotlivých opatření slouží indikátory a cíle definované v jednotlivých opatřeních.

■

3. krok – vyhodnocení plnění cílů koncepce na základě naplnění jednotlivých opatření.

■

4. krok – aktualizace Akčního plánu pro období dalších 2 let na základě
vyhodnocení – viz 3. krok.

V rámci monitoringu bude nastaven systém sledování zapracování relevantních opatření vyplývajících z Koncepce EVVO do jiných strategických
dokumentů pro území hl. m. Prahy.
Vyhodnocení a návrhy na aktualizaci projednává mimo jiné s Poradní skupinou EVVO při MHMP. Vyhodnocení schvaluje a o aktualizaci rozhoduje
Zastupitelstvo HMP.
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Chráněná území

Arnika Praha (www.arnika.org)
ČSOP (www.csop.ecn.cz)
Česká ornitologická společnost (www.birdlife.cz)
Ekocentrum Jižní město (www.volny.cz/ekocentrumjm)
Ekocentrum Podhoubí (www.podhoubi.ecn.cz)

Ochranné pásmo def. pásmem 50 m

6
7
8
9

Ochranné pásmo def. parcelami z vyhlášek

Evans – středisko globální výchovy (www.volny.cz/evans01)
Liga ekologických alternativ (www.lea.ecn.cz)
Nadace na ochranu zvířat (www.ochranazvirat.cz)
Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
(www.pavucina-sev.cz )
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10 Středisko ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr
(www.toulcuvdvur.cz)
11 Tereza (www.terezanet.cz)
12 Zoologická zahrada v Praze (www.zoopraha.cz)
13 Brontosauří ekocentrum Zelený klub (www.bezk.ecn.cz)
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