Krajská
konference

EVVO

Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta ve veřejné
sféře a podnikatelském sektoru

25. 10. 2017, 8:30 – 17:00

Národní technická knihovna v Praze
Ballingův sál, Technická 2710/6, 160 80 Praha 6
Konference otevírá téma udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti ve veřejném
a podnikatelském sektoru v ČR a v Praze. Propojuje lidi z veřejné sféry, firem i neziskových organizací
s cílem podpořit spolupráci a inspirovat řešeními, která v praxi nepovedou k dalšímu poškozování
životního prostředí. Představí témata: udržitelné fungování firem a úřadů, CSR, dobrovolné
a finanční nástroje, ekologizace provozu firem a úřadů, dobrovolnictví a filantropie, vzdělávání
a motivace zaměstnanců, grantové programy firem, komunitní projekty, spolupráce s neziskovým
sektorem a s aktéry EVVO.
Jaké jsou největší současné výzvy? Umíme na ně reagovat a přijmout strategii, která povede
k udržitelnému rozvoji Prahy a ČR?
Součástí je prezentace firem, úřadů a NNO a burza pomůcek, literatury a informací k tématu.
Konference je pořádaná MHMP ve spolupráci s Ekocentrem Koniklec.
Registrace na: www.ekocentrumkoniklec.cz/krajska-konference-evvo-2017/registrace
Účastnický poplatek: zdarma/ 600 Kč
Vstup na konferenci je pro prvních 100 registrovaných účastníků (v rámci jedné organizace
max. 2 účastníci) zdarma, pro další zájemce (případně pro 3. a další účastníky z jedné organizace)
je zpoplatněn 600 Kč.
Kontakt na organizátora: Alice Končinská, alice.koncinska@ekocentrumkoniklec.cz, 732 926 147
Aktuální informace sledujte na www.ekocentrumkoniklec.cz/krajska-konference-evvo-2017
Mediální partneři konference:

Nad konferencí převzala záštitu Radní hlavního města Prahy pro oblast životního prostředí RNDr. Jana Plamínková.
Odborným garantem konference je Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA, Centrum managementu udržitelnosti VŠE v Praze.
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PROGRAM

EVVO

Environmentální vzdělávání,
výchova a osvěta ve veřejné
sféře a podnikatelském sektoru

09:00 – 09:20

Zahájení a úvodní slova

Dagmar Koucká – Ekocentrum Koniklec
Jana Plamínková – radní HMP pro oblast ŽP

09:20 – 09:40

Rozvoj spolupráce MHMP, podnikatelského
sektoru a veřejné správy na území Prahy –
Koncepce, vize a potenciál EVVO

Petr Holý – krajský koordinátor EVVO, MHMP

09:40 – 10:00

Finanční a dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí - aktuální možnosti podpory

Tomáš Kažmierski – Ministerstvo životního
prostředí ČR

I. dopolední
blok

10:00 – 10:30 Přestávka na kávu
10:30 – 11:30
II. dopolední
blok

Inspirativní příklady spolupráce podnikatelského, veřejného a neziskového sektoru

11:30 – 12:20

Panelová diskuse s mluvčími s I. a II. dopoledního bloku na téma „Jak bychom mohli spolupracovat
ještě lépe?“

12:20 – 12:30

Prezentace partnera managementu udržitelnosti konference - POTEX

12:30 – 13:30
13:30 – 15:00
I. blok
workshopů

15:00 – 15:30
15:30 – 17:00
II. blok
workshopů

Lucie Mádlová – Asociace společenské
odpovědnosti
Martin Hausenblas – Liftago, Adler
Jan Gregor – Nadace Via

Přestávka na oběd

Jaroslav Pašmik – Centrum managementu
udržitelnosti VŠE v Praze
Pavlína Kalousová – Byznys pro společnost
Soňa Jonášová – Institut cirkulární ekonomiky

Prezentace firem, materiálů, literatury, pomůcek, Fair&Bio obchod

Aktuální trendy ve firemním
dárcovství a udržitelném podnikání

Libor Marek – Nadace Neziskovky.cz
Radka Pokorná – Kokoza
Judita Nechvátalová – reklamní agentura Green Cat

Firemní dobrovolnictví v oblasti
životního prostředí v ČR

Dominika Herdová – Byznys pro společnost,
zástupce firem, NNO a dobrovolníků

Inspirace a příležitosti pro zajištění
spokojenosti obyvatel v MČ Praha 8

Petr Vilgus – zástupce starosty MČ Praha 8
Lenka Černínová – Ekumenická akademie

Spolupráce neziskového a podnikatelského sektoru na příkladu oživení developerských projektů

Tereza Součková – Ekocentrum Koniklec
Eva Neubertová – Skanska
Kateřina Landová – ČSOP

Do práce na kole - hravou formou
k udržitelné dopravě

Lenka Myšáková – Auto*Mat

Přestávka na kávu
Řešení pro textilní odpad
v městských částech

Jaroslav Pašmik – vedoucí CMU VŠE v Praze
Jiří Knitl – vedoucí odboru péče o veřejný prostor, Praha 7
Veronika Blabla Hubková – koordinátorka Fashion Revolution CR,
zástupce firmy provozující sběrné kontejnery na použitý textil

Společenská odpovědnost
– podnikáme a úřadujeme zeleně

Lenka Skoupá – Toulcův Dvůr

Spolupráce NNO, veřejné správy a firem
při projektech na zlepšování veřejného
prostoru – využívání dešťové vody

Dagmar Koucká – Ekocentrum Koniklec
Jiří Vítek – JV PROJEKT VH
Veronika Doubnerová – Byznys pro společnost
Ondřej Beneš – Veolia

GivingTuesday

Karolína Gumulcová – Asociace společenské odpovědnosti
Monika Jindrová – AVPO
Libor Marek – Nadace Neziskovky.cz
Lukáš Hejný – Sdružení Via

