
	
		

	
	

	
	

SBORNÍK	PŘÍSPĚVKŮ	A	KONTAKTŮ		
Z	KRAJSKÉ	KONFERENCE	

EVVO	2017	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

			
	

	

Organizátor	konference	
	

Realizátor	konference	
Partner	udržitelnosti	

konference	

Mediální	partneři	konference	



	 1	

	

OBSAH	
	

SHRNUTÍ	Z	KONFERENCE	A	VÝSTUPY	Z	WORKSHOPŮ	.......................................................	2	
SHRNUTÍ	KRAJSKÉ	KONFERENCE	EVVO	2017	–	ENVIRONMENTÁLNÍ	VZDĚLÁVÁNÍ,	VÝCHOVA	A	
OSVĚTA	VE	VEŘEJNÉM	SEKTORU	A	PODNIKATELSKÉ	SFÉŘE	.......................................................................	2	
VÝSTUPY	Z	WORKSHOPŮ	...................................................................................................................................	6	
1)	 Aktuální	trendy	ve	firemním	dárcovství	a	udržitelném	podnikání	................................	6	
2)	 Společenská	odpovědnost	–	podnikáme	a	úřadujeme	zeleně	...........................................	8	
3)	 Inspirace	a	příležitosti	pro	zajištění	spokojenosti	obyvatel	v	MČ	Praha	8	.................	9	
4)	 Spolupráce	neziskového	a	podnikatelského	sektoru	na	příkladu	oživení	
developerských	projektů	..........................................................................................................................	10	
5)	 Do	práce	na	kole	–	hravou	formou	k	udržitelné	dopravě	...............................................	11	
6)	 Řešení	pro	textilní	odpad	v	městských	částech	....................................................................	12	
7)	 Firemní	dobrovolnictví	v	oblasti	životního	prostředí	v	ČR	.............................................	13	
8)	 Spolupráce	NNO,	veřejné	správy	a	firem	při	projektech	zlepšování	veřejného	
prostoru	–	využívání	dešťové	vody	......................................................................................................	14	

ORGANIZACE,	PREZENTUJÍCÍ	SVÉ	SLUŽBY	A	PRODUKTY	NA	KONFERENCI	..............	16	
NABÍDKA	ORGANIZACÍ,	ZAJIŠŤUJÍCÍCH	NA	ÚZEMÍ	HL.	M.	PRAHY	REALIZACI	
VZDĚLÁVÁNÍ,	VÝCHOVY	A	OSVĚTY	V	OBLASTI	EVVO	PRO	VEŘEJNÝ	SEKTOR	A	
FIREMNÍ	SFÉRU	..............................................................................................................................	19	
ARCADIS	CZECH	REPUBLIC	S.R.O.	.................................................................................................................	19	
ASOCIACE	VEŘEJNĚ	PROSPĚŠNÝCH	ORGANIZACÍ	ČR,	Z.S.	..........................................................................	21	
AUTO*MAT,	Z.S.	...............................................................................................................................................	22	
BYZNYS	PRO	SPOLEČNOST,	Z.	S.	.....................................................................................................................	23	
ČESKÝ	SVAZ	OCHRÁNCŮ	PŘÍRODY	.................................................................................................................	25	
DŮM	OCHRÁNCŮ	PŘÍRODY	V	PRAZE	–	ZO	ČSOP	.......................................................................................	26	
EKOCENTRUM	KONIKLEC,	OBECNĚ	PROSPĚŠNÁ	SPOLEČNOST	.................................................................	27	
ENVIROSTYL	S.R.O.	...........................................................................................................................................	29	
HLAVNÍ	MĚSTO	PRAHA	–	MAGISTRÁT	HLAVNÍHO	MĚSTA	PRAHY	..........................................................	30	
INSTITUT	CIRKULÁRNÍ	EKONOMIKY,	Z.Ú.	....................................................................................................	32	
KONOPA	Z.S.	......................................................................................................................................................	33	
LESY	HL.	M.	PRAHY	..........................................................................................................................................	35	
MĚSTSKÁ	ČÁST	PRAHA	8	................................................................................................................................	36	
MLADÍ	OCHRÁNCI	PŘÍRODY,	Z.	S.	...................................................................................................................	38	
NADACE	NEZISKOVKY.CZ	................................................................................................................................	40	
NADACE	PARTNERSTVÍ	–	OTEVŘENÁ	ZAHRADA	........................................................................................	41	
NADACE	PROMĚNY	KARLA	KOMÁRKA	.........................................................................................................	43	
NÁRODNÍ	ÚSTAV	PRO	VZDĚLÁVÁNÍ,	ŠKOLSKÉ	PORADENSKÉ	ZAŘÍZENÍ	A	ZAŘÍZENÍ	PRO	DALŠÍ	
VZDĚLÁVÁNÍ	PEDAGOGICKÝCH	PRACOVNÍKŮ	(NÚV)	................................................................................	44	
SÁZÍME	STROMY	Z.Ú.	.......................................................................................................................................	45	
SÍŤ	EKOLOGICKÝCH	PORADEN	STEP	............................................................................................................	47	
SÍŤ	STŘEDISEK	EKOLOGICKÉ	VÝCHOVY	PAVUČINA,	Z.	S.	............................................................................	48	
STŘEDISKO	EKOLOGICKÉ	VÝCHOVY	HL.	M.	PRAHY	TOULCŮV	DVŮR,	Z.S.	................................................	49	

	 	



	 2	

SHRNUTÍ	Z	KONFERENCE	A	VÝSTUPY	Z	WORKSHOPŮ		

Shrnutí	 Krajské	 konference	 EVVO	2017	 –	 Environmentální	 vzdělávání,	
výchova	a	osvěta	ve	veřejném	sektoru	a	podnikatelské	sféře	

Dne	 25.	 října	 2017	 se	 v	prostorách	 Národní	 technické	 knihovny	 sešli	 zástupci	
podnikatelského,	 veřejného	 a	 neziskového	 sektoru,	 aby	 diskutovali	 o	 možnostech	
udržitelnějšího	 fungování	 firem	 a	 úřadů	 a	 vzájemné	 spolupráce	 na	 environmentálně	
zaměřených	projektech	v	Praze	a	inspirovali	se	řešeními,	která	v	praxi	nepovedou	k	dalšímu	
poškozování	 životního	 prostředí.	 Organizátorem	 konference	 byl	 Magistrát	 hlavního	 města	
Prahy,	 realizátorem	 Ekocentrum	 Koniklec	 a	 partnerem	 managementu	 udržitelnosti	
konference	 firma	 POTEX.	 Programem	 prováděl	 Jaroslav	 Pašmik	 z	Centra	 managementu	
udržitelnosti	VŠE	v	Praze.	

Třemi	 klíčovými	 pilíři	 konference	 byly:	 dopolední	 blok	 přednášek	 s	panelovou	 diskusí,	 dva	
odpolední	bloky	s	9	workshopy	a	prezentace	organizací,	poskytujících	služby	v	oblasti	EVVO,	
formou	instalovaných	stánků	a	osobní	prezentace	během	přestávek	na	kávu	a	na	oběd.	 
Po	 úvodních	 slovech	 realizátora	 a	 partnera	 konference	 následovaly	 příspěvky	 zástupců	
veřejné	 správy.	 Petr	 Holý	 představil	 krajskou	 koncepci	 EVVO	 a	 projekty	 v	rámci	 rozvoje	
udržitelné	 dopravy	 v	Praze,	 v	rámci	 konceptu	 chytrých	 měst	 Smart	 city	 –	 Smart	 Prague	
a	v	rámci	 Strategie	 adaptace	 hl.	 m.	 Prahy	 na	 změnu	 klimatu.	 Upozornil	 na	 brožuru	 o	
společenské	odpovědnosti	MHMP	s	příklady	činností,	které	realizuje	či	podporuje,	a	na	to,	že	
Praha	 přijímá	 zásady	 CSR	 za	 své	 a	 hlásí	 se	 k	nim.	 Na	 závěr	 byly	 představeny	 plánované	
aktivity	 v	oblasti	 EVVO,	 zejména	 tvorba	 metodiky	 a	 pilotní	 ověřování	 místních	 koncepcí	
EVVO	 na	 městských	 částech.	 Tomáš	 Kažmierski	 z	MŽP	 nejprve	 pohovořil	 o	 dobrovolných	
nástrojích	ochrany	životního	prostředí	v	oblasti	výrobního	procesu,	systému	řízení	(zejména	
program	EMAS	s	podporou	EU	nebo	zavedení	EMS	podle	ISO	14	001)	a	produktu	(ekoznačky)	
a	 poté	 o	 finančních	 nástrojích	 OŽP	 (půjčky	 a	 dotace	 na	 snižování	 environmentálních	 rizik,	
doplňkové	 půjčky	 pro	 projekty	 v	rámci	OPŽP,	NPŽP)	 a	 dalších	 programech.	 Dále	 představil	
soutěž	pro	obce	Zelená	stuha,	osvětové	tematické	kampaně	pro	právnické	osoby,	osvětovou	
kampaň	 Čistá	 mobilita	 pro	 kraje	 a	 statutární	 města,	 program	 Přírodní	 zahrady	 pro	 obce,	
školy	 a	NNO,	 program	 Sídelní	 zeleň	 pro	 všechny	 FO	 a	 PO.	Na	 závěr	 upozornil	 na	 aktuálně	
vyhlášené	 výzvy	 na	 domovní	 čistírny	 odpadních	 vod,	 sídelní	 zeleň,	 likvidace	 nepotřebných	
vrtů,	alternativní	dopravu	a	program	Dešťovka.	 
Následovala	 prezentace	 inspirativních	 projektů	 a	 činnosti	 organizací,	 pracujících	 s	cílovými	
skupinami	 konference.	 Karolína	 Gumulcová	 za	 Asociaci	 společenské	 odpovědnosti	 firem	
představila	 17	 globálních	 cílů	 udržitelného	 rozvoje	 OSN,	 ke	 kterým	 se	 ČR	 přihlásila,	
a	promluvila	o	dvou	úspěšných	projektech	z	oblasti	životního	prostředí.	Jan	Gregor	z	Nadace	
Via	 představil	 2	 příklady	 dobré	 praxe	 v	oblasti	 komunitních	 projektů	 –	 koloniál	 v	Buďánce	
v	Praze	 5	 a	 veřejný	 plácek	 v	Bečicích.	 Soňa	 Jonášová	 z	Institutu	 cirkulární	 ekonomiky	
představila	 projekt	 „Praha	 7	 bez	 obalu“,	 jako	 příklad	 spolupráce	 INCIEN	 s	městskou	 částí,	
a	pozvala	 účastníky	 na	 třetí	 ročník	 konference	 „Odpad	 zdrojem“	 do	 hotelu	 Na	 Farmě	 do	
Choťovic.	 Veronika	 Doubnerová	 se	 svým	 příspěvkem	 „Udržitelnost	 nad	 rámec	 CSR“	
představila	trendy	v	CSR	a	udržitelném	podnikání,	vize	a	pilíře	strategie	udržitelnosti	Byznysu	
pro	společnost,	soutěž	TOP	odpovědná	firma	a	projekt	Národní	potravinová	sbírka.	Na	závěr	
představil	 Jaroslav	 Pašmik	 činnost	 a	 aktivity	 Centra	 managementu	 udržitelnosti	 Fakulty	
podnikohospodářské	 VŠE	 v	Praze.	 Centrum	 se	 zapojuje	 do	 řešení	 problémů	 udržitelnosti	
v	nadnárodních	 korporacích	 i	 městských	 částí.	 Podílí	 se	 také	 na	 organizaci	 mezinárodní	
vědecké	konference	Innovation	Management,	Entrepreneurship	and	Sustainability	(IMES). 
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Poslední	částí	dopoledního	bloku	byla	panelová	diskuse,	do	které	byli	pozváni	všichni	mluvčí	
z	tohoto	 bloku.	 Prvním	 diskutovaným	 tématem	 bylo,	 jaké	 bariéry	 vnímají	 ve	 spolupráci	
firem,	 městských	 částí	 a	 neziskových	 organizací	 při	 realizaci	 environmentálních	 projektů.	
Diskuse	odhalila	bariéry	jak	ve	firemním	sektoru,	tak	v	prostředí	veřejné	správy,	neziskových	
organizací,	 zákazníků	a	veřejného	prostoru	celkově.	Co	se	 týče	bariér	ve	 firemním	sektoru,	
jednou	 z	klíčových	 bariér	 je	 nedobrá	 transparentnost	 firem.	 „Další	 bariérou	 je	 špatná	
spolupráce	 organizací,	 které	 sledují	 stejný	 cíl	 (např.	 svozové	 společnosti	 a	NNO),	 ale	 bojují	
proti	sobě.	Řešením	 je	naučit	se	řešit	problémy	a	vést	diskusi	 i	 s	protivníky,	 tj.	přijmout	win	
win	win	 strategii,	 ze	 které	 profitují	 všechny	 zapojené	 strany“,	 říká	 Soňa	 Jonášová	 z	INCIEN	
a	dodává,	 že	 „bariérou	 pro	 mikrofirmy	 je	 nedostatečná	 kapacita	 na	 CSR.	 Pokud	 chce	
nezisková	organizace	zapojit	 firmu	do	společného	projektu,	 je	 třeba	 ji	oslovit	a	představit	 jí	
konkrétní	 cíle	 konkrétního	 projektu.	 Jinak	 si	 firma	 nedokáže	 nic	 konkrétního	 představit,	
spolupráce	 se	 nekoná,	 firmy	 považují	 EVVO	 za	 neuchopitelnou,	 neměřitelnou	 věc.	 Zpětné	
vazby	 na	 tento	 přístup	 vycházejí	 pozitivně,	 tj.	 na	 konkrétní	 čísla	 a	 konkrétní	 aktivity	 firmy	
pozitivně	 reagují“.	 Podnikatelský	 sektor	 se	 snaží	 pozitivně	 působit,	 ale	 naráží	 na	 problém	
s	nejednoznačnou	legislativou.	Zástupci	byznysu	by	uvítali,	aby	byli	zváni	na	jednání	veřejné	
správy	a	zapojovali	 se	do	procesů,	které	vznikají	 „shora“.	Petr	Holý	vnímá	 jako	významnou	
překážku	 předsudky	 ze	 strany	 veřejné	 správy:	 „Je	 velmi	 obtížné	 prolomit	 běžný	 způsob	
provozu	úřadů.	Převládá	pocit,	 že	udržitelnost	 je	 jen	bonbonek“,	říká.	 	 Jan	Gregor	z	Nadace	
Via	 vidí	 jako	 překážku	 absenci	 hodnot	 ze	 strany	 státu	 a	 veřejnosti:	 „Stále	 se	 nenosí	 být	
společensky	odpovědný“,	dodává.	A	konečně	je	další	významnou	bariérou	také	nedůvěřivost	
českých	zákazníků,	kteří	pochybují	o	deklamované	prospěšnosti,	společenské	odpovědnosti	
a	udržitelnosti	firem,	jejich	produktů	a	služeb.	Cestou	k	prolomení	této	bariéry	je	vysvětlovat	
zákazníkům,	jak	firma,	její	produkt	či	služba	přispívají	k	udržitelnosti.	„Český	zákazník	slyší	na	
konkrétní	příklady	a	 informace	zbavené	stereotypu“,	 říká	Veronika	Doubnerová.	Do	diskuse	
se	 aktivně	 zapojilo	 i	 publikum,	 které	 se	 domnívá,	 že	 samosprávy	 by	 měly	 pochopit,	 že	
ekologický	provoz	úřadů	a	(nejen)	environmentálně	prospěšné	aktivity	a	projekty	v	obci	jsou	
způsob,	 jakým	 se	 mohou	 prezentovat.	 K	zaujetí	 tohoto	 přístupu	 by	 měly	 být	 motivovány	
nejen	 „zespoda“	od	občanů,	 ale	 i	 podporou	 „shora“	 a	 k	samotné	 realizaci	 tohoto	přístupu	
mohou	 využívat	 služeb	 certifikovaných	 středisek	 EVVO.	 V	diskusi	 se	 také	 otevřelo	 téma	
dotací,	 které	 do	 určité	 míry	 brání	 udržitelnosti.	 Obce	 v	současnosti	 řeší	 dotace	 na	
kompostárny	 a	 nepodporují	 bioplynové	 stanice.	 Diskutovalo	 se	 také	 o	 podpoře	
znevýhodněných	skupin	obyvatel	(např.	neslyšících)	v	oblasti	EVVO.		

V	druhé	 části	 diskuse	 se	 odhalovaly	 příležitosti,	 které	 vidí	 mluvčí	 v	oblasti	 udržitelnosti	
a	spolupráce	 jednotlivých	 sektorů.	 Tomáš	 Kažmierski	 doporučuje	 transoborovost,	 tj.	
propojovat	při	EVVO	různé	obory,	např.	architekturu.	Karolína	Gumulcová	věří,	 že	 je	 to	na	
každém	 z	nás.	 Jan	 Gregor	 vidí	 příležitost	 v	pomoci	 „shora“	 ze	 strany	 státních	 a	
samosprávních	institucí.	Paní	Harcubová	věří,	že	pozitivní	změny	lze	dosáhnout	vzděláváním,	
komunikací	s	lidmi,	vysvětlováním.	Soňa	Jonášová	doporučuje	ukazovat	firmám,	že	ekologie	
a	 byznys	 jsou	 dvě	 strany	 jedné	mince.	 Veronika	 Doubnerová	 věří	 v	sílu	 příkladů	 z	praxe	 a	
vzorů.	A	konečně	Petr	Holý	doporučuje	inspirovat	se	vzájemně	mezi	sektory,	např.	neziskové	
organizace	se	mohou	u	firem	inspirovat	v	PR	dovednostech.		

Druhým	 pilířem	 byly	 odpolední	 workshopy,	 které	 probíhaly	 v	různých	 místnostech	 NTK.	
V	prvním	 bloku	 proběhl	 workshop	 „Aktuální	 trendy	 ve	 firemním	 dárcovství	 a	 udržitelném	
podnikání“	 vedený	 Liborem	 Markem	 z	Nadace	 Neziskovky.cz	 a	 s	hosty	 Juditou	
Nechvátalovou	 z	reklamní	 agentury	Green	Cat	 a	Radkou	Pokornou	 z	Kokozy.	Dále	 se	 konal	
workshop	 Lenky	 Skoupé	 z	Toulcova	 dvora	 „Společenská	 odpovědnost	 –	 podnikáme	
a	úřadujeme	 zeleně“,	 workshop	 Lenky	 Černínové	 z	Ekumenické	 akademie	 a	 zástupce	
starosty	MČ	Praha	8	Petra	Vilguse	„Inspirace	a	příležitosti	pro	zajištění	spokojenosti	obyvatel	
v	MČ	Praha	8“,	workshop	 „Spolupráce	neziskového	a	podnikatelského	 sektoru	na	příkladu	
oživení	developerských	projektů“	vedený	Terezou	Součkovou	z	Ekocentra	Koniklec	a	s	hosty	
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Evou	 Neudertovou	 ze	 Skanska	 Reality,	 Kateřinou	 Landovou	 z	 ČSOP	 a	 Janou	Matějíčkovou	
z	Arcadis.	 Poslední	 workshop	 „Do	 práce	 na	 kole	 –	 hravou	 formou	 k	 udržitelné	 dopravě“	
připravila	Lenka	Myšáková	ze	společnosti	Auto*Mat.	V	druhém	bloku	probíhaly	paralelně	3	
workshopy:	„Řešení	pro	textilní	odpad	v	městských	částech“	pod	vedením	Jaroslava	Pašmika	
z	CMU	 PHF	 VŠE	 v	Praze	 s	hosty	 Jiřím	 Knitlem	 z	MČ	 Praha	 7,	 Veronikou	 Blabla	 Hubkovou	
z	Fashion	 Revolution	 CR,	 Lenkou	 Harcubovou	 z	POTEX,	 Lucií	 Poubovou	 z	RELU,	 Soňou	
Jonášovou	 z	INCIEN	a	 studentským	 týmem	z	předmětu	Management	udržitelnosti	 PHF	VŠE	
v	Praze.	Workshop	„Firemní	dobrovolnictví	v	oblasti	 životního	prostředí	v	ČR“	se	konal	pod	
vedením	Dominiky	Herdové	z	Byznysu	pro	společnost	a	s	hosty	Lenkou	Skoupou	z	Toulcova	
dvora,	Annou	Vaníčkovou	 z	KPMG,	Barborou	 Šimůnkovou	 z	 Plzeňského	Prazdroje	 a	 Petrou	
Lauerovou	ze	ŠKODA	AUTO.	Konečně	poslední	workshop	„Spolupráce	NNO,	veřejné	správy	
a	firem	při	projektech	na	zlepšování	veřejného	prostoru	–	využívání	dešťové	vody“	proběhl	
pod	vedením	Dagmar	Koucké	z	Ekocentra	Koniklec	a	s	hosty	Jiřím	Vítkem	z	JV	PROJEKT	VH,	
Veroniky	Doubnerové	z	Byznysu	pro	společnost	a	Ondřeje	Beneše	ze	společnosti	Veolia.		

Třetím	 pilířem	 konference	 byla	 prezentace	 organizací,	 poskytujících	 služby	 v	oblasti	 EVVO,	
formou	instalovaných	stánků	a	osobní	prezentace	během	přestávek	na	kávu	a	na	oběd.	Na	
konferenci	se	osobně	na	stánku	prezentovalo	14	organizací,	9	organizací	poskytlo	informační	
materiály	 na	 společný	 stolek.	 Dalších	 17	 organizací	 se	 prezentovalo	 v	rámci	 přednášek	
a	workshopů.	 32	 organizací	 se	 prezentovalo	 formou	 loga,	 které	 bylo	 umístěno	 na	
obrazovkách	 v	prostorách	 Ballingova	 sálu	 a	 běželo	 ve	 smyčce	 po	 celou	 dobu	 konání	
konference.		

Díky	podpoře	partnera	managementu	udržitelnosti	konference	firmě	POTEX	byla	konference	
připravena	 a	 řízena	 dle	 zásad	 udržitelnosti.	 Kompletní	 občerstvení	 na	 konferenci	 zajistila	
společensky	odpovědná	 firma	Ethnocatering.	Káva	a	čaj	byly	nabízeny	ve	 fair	a	bio	kvalitě.	
Byly	 použity	 ubrusy,	 nádobí	 a	 příbory	 na	 více	 použití.	 Ke	 každému	 jídlu	 byla	 umístěna	
cedulka	 s	názvem	 jídla,	 ingrediencemi	 a	 zemí	 původu.	 V	rámci	 prezentace	 firem	 připravila	
firma	SENS	ochutnávku	a	prodej	tyčinek	z	cvrččí	bílkoviny	a	firma	Fair	&	Bio	obchod	se	svými	
produkty.	 Studenti	 Centra	 managementu	 udržitelnosti	 připravili	 informační	 kampaň	
o	udržitelnosti	 konference	 a	 zajistili	možnost	odjet	 z	konference	na	 kolech,	 které	přistavila	
firma	Rekola.	Na	veškeré	 tištěné	materiály	byl	použit	 recyklovaný	papír.	Národní	 technická	
knihovna,	ve	které	konference	probíhala,	 je	moderní	ekologická	budova,	která	získala	 řadu	
ocenění,	 např.	 v	 roce	 2009	 Cenu	 ředitele	 Státního	 fondu	 životního	 prostředí	 ČR	 za	
infrastrukturu.	 Každý	 účastník	 měl	 možnost	 odnést	 si	 z	konference	 papírovou	 tašku	
s	propagačními	a	informačními	materiály	MHMP	a	certifikát	o	účasti.	 
Mediálními	 partnery	 konference	 byly	 Ekolist.cz,	 EVVOluce,	 Enviweb,	 Sedmá	 generace	
a	Moderní	 obec.	 Fotografie	 z	konference	 pořídila	 Zuzana	 Havlínová	 z	firmy	 Foto	 Havlín.	
Konference	se	 zúčastnilo	108	účastníků.	Více	 informací,	prezentace	přednášejících,	 sborník	
a	fotografie	 z	 konference	 je	 možné	 shlédnout	 na	 webových	 stránkách	 konference:	
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/krajska-konference-evvo-2017/ 
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Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec	
	
	
	
	

	
Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec	
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Výstupy	z	workshopů		

I.	workshopový	blok	

1) Aktuální	trendy	ve	firemním	dárcovství	a	udržitelném	podnikání	

Libor	Marek,	Nadace	Neziskovky.cz	
Radka	Pokorná,	Kokoza	
Judita	Nechvátalová,	Reklamní	agentura	Green	Cat	(Sdružení	TEREZA)	

	

Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec 
	
Popis	workshopu	
Na	 workshopu	 vám	 představíme,	 jaké	 aktuální	 trendy	 hýbou	 firemní	 udržitelností	
a	dárcovstvím,	 jak	 tuto	 formu	 získávání	 zdrojů	 nejlépe	 propojit	 s	celkovým	 fungováním	
neziskové	organizace	a	 jak	posílit	 získávání	 zdrojů	 z	negrantových	příležitostí.	V	rámci	dílny	
se	 seznámíte	 i	 s	případovými	 studiemi	 vytváření	 partnerství	mezi	 NNO	 a	 firmou	 od	 Radky	
Pokorné	 ze	 společensky	 prospěšného	 podniku	 Kokoza	 a	 Judity	 Nechvátalové	 za	 projekt	
reklamní	 agentury	 Green	 Cat	 a	 prospěšného	 podnikání	 Sdružení	 TEREZA.	 V	průběhu	
workshopu	si	zkusíte	navrhnout,	 jakým	způsobem	můžete	pro	svou	organizaci	získat	zdroje	
negrantovým	způsobem	a	 s	 kým	navázat	nová	partnerství.	Workshop	 je	 vhodný	nejen	pro	
neziskové	 organizace,	 ale	 i	 pro	 zástupce	 firemního	 prostředí,	 kteří	 se	 chtějí	 inspirovat	 pro	
svou	práci.	
 
Výstupy	z	workshopu	
Libor	Marek	uvedl	účastníky	a	účastnice	do	tématu	workshopu	aktuálními	daty	z	fungování	
neziskových	 organizací,	 která	 při	 své	 práci	 získává	 Nadace	 Neziskovky.cz.	 Jak	 jsou	 na	 tom	
neziskové	 organizace?	 Z	průzkumu	 Nadace,	 provedeného	 na	 podzim	 2016	 mezi	 470	
neziskovými	organizacemi,	 vyplývá,	 že	více	než	51	%	 z	nich	v	posledních	dvou	 letech	 řešilo	
nedostatek	 příjmů	 od	 soukromých	 dárců.	 Následující	 prezentace	 a	 diskuse	 od	 čistého	
dárcovství	 směřovaly	 k	sociálnímu	 podnikání	 a	 poskytování	 služeb	 ze	 strany	 neziskových	
organizací	 a	 sociálních	 podniků.	 Prvním	 důležitým	 souhrnem	 byl	 měnící	 se	 pohled	 dárců	
a	firem	 na	 dárcovství	 ve	 spojení	 s	dopadem	 a	 dlouhodobým	 rozvojem	 neziskových	
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organizací.	 Ty,	 než	 osloví	 potenciální	 dárce/partnery,	 by	 se	 měly	 zaměřit	 na	 následující	
oblasti:	

1. O	jaký	problém	se	jedná	a	jak	je	řešen	(návrh	řešení	daného	problému).	
2. Jaký	bude	kvantitativní	a	kvalitativní	dopad,	jak	bude	měřen.	
3. Kdo	a	jak	řeší	stejný	problém,	odlišnost	od	konkurence.	
4. Jestli	a	jak	bude	projekt	pokračovat	po	konci	podpory.	
5. Forma	komunikace	projektu	k	cílové	skupině	/	cílovým	skupinám.	
6. Ostatní	zdroje	financování/partnerství.	
7. Jak	navržený	projekt	odpovídá	strategii	donora/partnera	a	strategii	neziskové	

organizace.	
 
Radka	Pokorná	z	organizace	Kokoza	představila	práci	organizace,	 zejména	z	pohledu	 řešení	
dopadu	organizace,	 a	práci	 s	nástroji	 Result	Chain	a	Human	Centered	Design.	 Ty	pomáhají	
organizaci	v	plánování	aktivit,	a	to	i	na	strategické	úrovni.	Pokud	organizace	uvažuje	o	získání	
grantu,	tak	vždy	za	podmínek,	že	musí	také	rozvíjet	know-how	a	dále	zušlechťovat	strategii.	
Z	pohledu	 navazování	 partnerství	 je	 důležitý	 důraz	 na	 kvalitu	 a	 dlouhodobost	 partnerství,	
a	dále	na	společenský	prospěch.	

Judita	 Nechvátalová	 představila	 cestu	 od	 firemního	 fundraisingu	 ke	 společensky	
prospěšnému	podnikání	 z	pohledu	Reklamní	agentury	Green	Cat.	Prvním	bodem	z	pohledu	
neziskové	 organizace	 je	 forma	 prospěšného	 podnikání,	 které	 musí	 být	 v	symbióze	 se	
zaměřením	 organizace	 a	 musí	 odpovídat	 i	 expertize	 v	organizaci.	 Zmíněnými	 riziky	 při	
podnikání	neziskové	organizace	bylo	např.	nastavení	role	mezi	organizací	a	podnikatelským	
subjektem	a	specifika	podnikatelského	prostředí,	na	rozdíl	od	neziskového.	

Závěrečná	 diskuse	 se	 nesla	 v	duchu	 sdílení	 zkušeností	 s	prací	 s	neziskovými	 organizacemi	
jako	 „obchodními	 partnery“.	 Shoda	 mezi	 zúčastněnými	 byla	 zejména	 v	 nutnosti	 klást	 na	
neziskové	organizace	stejné	nároky	 jako	na	klasické	dodavatele,	a	 i	prostřednictvím	tohoto	
přístupu	je	posouvat	k	dalšímu	profesionálnímu	rozvoji.	

Které	dvě	myšlenky	si	neziskové	organizace	měly	z	workshopu	odnést	do	své	práce?	

1. Co	je	moje	hodnota	pro	firmu	a	co	bych	tím	chtěl/a	docílit?	
2. Co	je	potřeba	brát	v	úvahu,	aby	to	šlo	prosadit?	
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2) Společenská	odpovědnost	–	podnikáme	a	úřadujeme	zeleně	

Lenka	Skoupá,	Toulcův	dvůr	
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec 

 
Popis	workshopu	
Praktický	 workshop,	 ve	 kterém	 se	 dozvíme	 o	 vhodných	 opatřeních	 pro	 zelené	 úřadování	
a	podnikání.	Účastníci	si	udělají	analýzu	vlastního	provozu	a	připraví	plán	jednotlivých	kroků	
ve	vlastní	firmě,	úřadu,	případně	domácnosti.	Zajímat	nás	budou	především	témata	energií,	
odpadů,	 nákupů,	 úspor.	 Zaměříme	 se	 na	 způsob	 vzdělávání	 a	 motivace	 zaměstnanců	
k	přenášení	získaných	znalostí	a	zkušeností	do	praxe	nejen	v	práci,	ale	i	doma.	Dotkneme	se	
problematiky	nefinančního	reportingu	firem	i	dalších	dobrovolných	nástrojů	k	udržitelnému	
podnikání.	
 
Výstupy	z	workshopu	
Ve	workshopu	jsme	se	zaměřili	primárně	na	tato	témata:	

1) hospodaření	s	dešťovou	vodou	
2) budovy	–	technologie,	spotřebiče,	úspory	
3) doprava	
4) nákupy	spotřebního	materiálu	pro	kanceláře	(kancelářské	potřeby,	úklidové	prostředky,	

potraviny).	

Z	každého	 sektoru	 si	 účastníci	 odnesli	 3-5	 konkrétních	 opatření	 pro	 svoje	 firmy	 /	 úřady	 /	
kanceláře.	
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3) Inspirace	a	příležitosti	pro	zajištění	spokojenosti	obyvatel	v	MČ	Praha	8	

Petr	Vilgus,	MČ	Praha	8	
Lenka	Černínová,	Ekumenická	akademie	
	

	
Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec	

	
Popis	workshopu	
Cílem	workshopu	je	na	praktických	příkladech	ukázat	přístup	MČ	Praha	8	k	oblasti	ekologické	
výchovy,	 ochrany	 zdraví	 a	 životního	 prostředí,	 udržitelného	 rozvoje	 a	 místní	 Agendy	
21.	Workshop	 bude	 v	druhé	 části	 doplněn	 příspěvkem	Ekumenické	 akademie,	 která	 s	MČ	
Praha	8	dlouhodobě	realizuje	řadu	environmentálních	a	společensky	odpovědných	projektů	
(např.	kampaň	Fairtradová	města)	a	která	provozuje	Fair&Bio	obchod.	Ten	bude	nabízet	své	
produkty	 na	 konferenci	 jako	 doplňkovou	 aktivitu.	Spolupráce	 MČ	 Praha	 8	 a	 Ekumenické	
akademie	bude	demonstrována	na	příspěvcích	„Příprava	Studie	udržitelné	spotřeby	v	Praze	
8“	a	„Podpora	důstojných	pracovních	podmínek	(fair	trade)“.	
 
Výstupy	z	workshopu	
Cílem	 workshopu	 bylo	 sdílet	 a	 navzájem	 se	 inspirovat	 příklady	 dobré	 praxe	 z	oblasti	
udržitelného	 rozvoje	 na	 území	místních	 samospráv.	 Petr	 Vilgus	 z	 MČ	 Praha	 8	 představil	
místní	 Agendu	 21	 a	 metody,	 které	 MČ	 Praha	 8	 používá	 k	práci	 s	občany	 (Veřejné	 fórum,	
Zastupitelstvo	 mladých,	 Participativní	 rozpočet	 a	 další).	 MA	 21	 je	 považována	 za	 velmi	
efektivní	 nástroj	 pro	 místní	 samosprávy,	 i	 přes	 zmiňovanou	 byrokratickou	 zátěž.	 Zástupci	
ostatních	městských	částí	(např.	MČ	Praha	13	a	MČ	Praha	12)	také	sdíleli	své	příklady	dobré	
praxe.	Na	závěr	jsme	diskutovali	o	možnostech	zapojení	dalších	městských	částí	do	kampaně	
Fairtradová	města;	MČ	Praha	8	je	totiž	první	fairtradovou	MČ	v	Praze.	
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4) Spolupráce	neziskového	a	podnikatelského	sektoru	na	příkladu	oživení	developerských	
projektů	

Tereza	Součková,	Ekocentrum	Koniklec	
Eva	Neudertová,	Skanska	Reality	
Kateřina	Landová,	ČSOP	
Jana	Matějíčková,	Arcadis 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec 
 
Popis	workshopu	
Trendem	posledních	 let	 je	 zvyšování	 biodiverzity	 nejen	 v	přírodním	prostředí,	 ale	 i	 v	rámci	
developerských	 projektů	 a	 ve	 firemních	 objektech.	 O	 zvyšování	 biologické	 rozmanitosti	
živých	 organismů	 prostřednictvím	 projektů	 firmy	 Skanska	 pohovoří	 Eva	 Neudertová.	
Poslechneme	 si	 i	 příspěvek	 o	 spolupráci	 firmy	 Veolia	 a	 Českého	 svazu	 ochránců	 přírody,	
který	 pro	 firmu	 Veolia	 provádí	 ekologické	 audity	 a	 navrhuje	 prvky	 zvyšující	 biodiverzitu.	
O	tomto	 tématu	 promluví	 Kateřina	 Landová	 se	 zástupcem	 firmy	 Veolia.	 Jak	 zvýšit	
rozmanitost	 živočišných	 a	 rostlinných	 druhů	 v	objektech	 vaší	 firmy,	 vám	 poradí	 Tereza	
Součková	z	Ekocentra	Koniklec.	
 
Výstupy	z	workshopu	
Na	 workshopu	 vystoupila	 paní	 Eva	 Neudertová	 z	firmy	 Skanska	 Reality	 a	 pohovořila	
o	spolupráci	 s	Ekocentrem	 Koniklec,	 při	 které	 budujeme	 prvky	 zvyšující	 biodiverzitu	 na	
obytných	 komplexech	 firmy	 Skanska	 Reality.	 Dále	 informovala	 o	 zajímavém	 řešení	 využití	
šedé	vody.	Paní	 Jana	Matějíčková	 z	firmy	Arcadis	promluvila	o	 certifikaci	budov	BREEAM	a	
o	jejích	 kritériích	 a	 též	 o	 instalaci	 prvků	 zvyšujících	 biodiverzitu,	 při	 které	 pomáhá	 i	
Ekocentrum	Koniklec.	 Zástupce	NNO,	paní	Kateřina	 Landová	 z	ČSOP,	představila	 zajímavou	
spolupráci	 s	firmou	Veolia,	při	níž	 se	v	provozních	areálech	 této	 firmy	provádějí	ekologické	
audity,	při	nichž	se	hledají	rizika	pro	živočichy	a	navrhují	se	opatření	na	snížení	těchto	rizik	a	
na	zvýšení	biodiverzity.	V	diskusi	se	probralo	téma	původní	vs.	nepůvodní	dřeviny.	Přestože	
nejsou	 vždy	 nepůvodní	 dřeviny	 zcela	 vylučitelné	 z	výsadby,	 z	pohledu	 biodiverzity	 jsou	
účinnější	 dřeviny	 původní,	 protože	 jsou	na	ně	organismy	 žijící	 u	 nás	 dlouhodobě	evolučně	
adaptováni,	a	proto	je	využívají	hojněji.	 	
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5) Do	práce	na	kole	–	hravou	formou	k	udržitelné	dopravě		

Lenka	Myšáková,	Auto*Mat	
 

 
Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec 

 
Popis	workshopu	
Soutěž	Do	práce	na	kole	vyzývá	zaměstnance,	aby	vyměnili	cestování	autem	za	jízdu	na	kole	
nebo	pěší	chůzi.	Soutěž	se	letos	uskutečnila	již	po	sedmé,	za	účasti	12	883	zaměstnanců	z	1	
961	firem	a	organizací.	Lenka	Myšáková	ze	společnosti	Auto*Mat	vám	prozradí,	 jak	se	daří	
udržet	 meziroční	 růst	 účastníků	 o	 20	 %,	 zapojovat	 nová	 města	 do	 pořádání	 soutěže	
a	motivovat	nové	zaměstnavatele,	kteří	své	zaměstnance	v	šetrných	kilometrech	podporují.		
	
Výstupy	z	workshopu	
Na	workshopu	jsme	se	zaměřili	na	důvody,	které	vedou	k	trvalému	nárůstu	počtu	účastníků,	
měst	a	zaměstnavatelů	zapojených	do	kampaně	Do	práce	na	kole.	Probírali	 jsme,	za	 jakých	
podmínek	 má	 kampaň	 Do	 práce	 na	 kole	 dopad	 na	 změnu	 chování	 obyvatel	 měst,	 co	 se	
během	 7	 let	 konání	 kampaně	 osvědčilo,	 a	 co	 naopak	 nefunguje.	 Od	 publika	 jsme	 získali	
cenné	připomínky	a	zkušenosti,	které	zapracujeme	do	dalšího	ročníku.		
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II.	workshopový	blok	

6) Řešení	pro	textilní	odpad	v	městských	částech	

Jaroslav	Pašmik,	CMU	VŠE	v	Praze	
Jiří	Knitl,	MČ	Praha	7	
Lenka	Harcubová,	POTEX		
Lucie	Poubová,	RELU	
Soňa	Jonášová,	Institut	cirkulární	ekonomiky		
Studentský	tým	VŠE	z	předmětu	Management	udržitelnosti		
 

 
Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec 

 
Popis	workshopu	
Textilní	 odpad	 je	 novým	 problémem	 naší	 doby.	 Jeho	 ohromný	 nárůst	 v	 posledních	 letech	
souvisí	s	příchodem	rychlé	a	levné	módy,	která	zaplavuje	Česko	a	svět	ze	všech	stran.	Vyřeší	
tento	problém	sběrné	kontejnery,	které	dnes	rostou	jako	houby	po	dešti	na	našich	ulicích?	
Nebo	 je	 potřeba	 hledat	 jiná	 řešení?	 Pojďme	 o	 tom	 přemýšlet	 a	 diskutovat	 společně	 se	
zástupci	 městských	 částí	 a	 magistrátu,	 vědci,	 neziskovkami	 a	 firmami,	 které	 kontejnery	
provozují.						
	
Výstupy	z	workshopu	
Účastníci	 workshopu	 řešili	 problém	 vzrůstajícího	 množství	 textilního	 odpadu	 v	městských	
částech	Prahy.	V	úvodu	workshopu	představili	hlavní	 řečníci	problematiku	formou	krátkých	
prezentací,	pak	následovala	diskuse,	a	nakonec	tvorba	několika	flipů.	Účastníci	se	zaměřili	na	
zkoumání	 možnosti	 vytvoření	 širokého	 konsorcia	 firem,	 NGO,	 akademických	 institucí	
a	městských	částí	pro	řešení	uvedeného	problému.	Druhou	částí	byla	diskuse	o	možnostech	
osvětové	 kampaně	pro	obyvatele	městských	 částí,	 zaměřená	na	 vysvětlování	problematiky	
textilního	 odpadu.	 Začátkem	 prosince	 2017	 bude	 workshop	 pokračovat	 na	 půdě	 Vysoké	
školy	ekonomické	v	Praze.		
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7) Firemní	dobrovolnictví	v	oblasti	životního	prostředí	v	ČR	

Dominika	Herdová,	Byznys	pro	společnost	
Lenka	Skoupá,	Toulcův	dvůr	
Anna	Vaníčková,	KPMG	
Barbora	Šimunková,	Plzeňský	Prazdroj	
Petra	Lauerová,	ŠKODA	AUTO	
 

 
Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec 

 
Popis	workshopu	
Workshop	je	primárně	zaměřen	na	podnikatelský	a	neziskový	sektor	a	klade	si	za	cíl	ukázat	
pohled	 na	 firemní	 dobrovolnictví	 a	 jeho	 přínosy	 z	různých	 zúčastněných	 stran.	 Nejprve	
budou	 představeny	 aktivity	 Byznysu	 pro	 společnost	 v	 oblasti	 společenské	 odpovědnosti	
firem	 se	 zaměřením	 na	 životní	 prostředí,	 specificky	 ve	 firemním	dobrovolnictví	v	 ČR.	
Ukážeme	 si	 smysl	 a	 prospěšnost	 těchto	aktivit	jak	 pro	 veřejně	 prospěšný	 sektor,	 tak	 pro	
firmy	 i	 pro	 celou	 společnost.	 Pozveme	 zástupce	 všech	zúčastněných	stran	 (firem,	
neziskových	organizací	i	dobrovolníků)	a	budeme	s	nimi	na	toto	téma	diskutovat.		
	
Výstupy	z	workshopu	
Proběhly	 prezentace	 a	 diskuse	 na	 téma	 životního	 prostředí	 a	 firemního	 dobrovolnictví	
(příklady	z	praxe).	Nechyběla	ukázka	z	pohledu	firem	i	neziskových	organizací.	
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8) Spolupráce	NNO,	veřejné	správy	a	firem	při	projektech	zlepšování	veřejného	prostoru	–	
využívání	dešťové	vody	

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

Konference	EVVO	2017.	Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec 
	
Popis	workshopu	
Cílem	 workshopu	 je	 seznámit	 zastupitele	 a	 podnikatele	 s	projektem	 „Počítáme	 s	vodou“,	
který	 organizuje	 společnost	 Ekocentrum	 Koniklec.	 Projekt	 probíhá	 již	 od	 roku	 2013	 a	 je	
zaměřen	 na	 hospodaření	 s	dešťovou	 vodou	 (HDV).	 Workshopu	 se	 zúčastní	 Ing.	 Jiří	 Vítek,	
jednatel	 JV	 PROJEKT	VH,	 s.r.o.,	 člen	CzWA,	 ČKAIT,	 CSVTS,	DWA	a	odborný	poradce	 celého	
projektu,	který	bude	schopen	zodpovědět	všechny	vaše	dotazy	týkající	se	HDV.	Zástupkyně	
firmy	 Byznys	 pro	 společnost,	 paní	 Veronika	 Doubnerová,	 přednese	 krátký	 příspěvek	
o	konkrétní	 spolupráci	 s	firmami	 zabývajícími	 se	 tématikou	 vody.	 Zástupce	 firmy	 Veolia,	
pan	Ondřej	Beneš,	obchodní	 ředitel	pro	 rozvoj	VODA,	pohovoří	o	 své	zkušenosti	 s	využitím	
srážkových	vod.	

Během	workshopu	budou	představeny	příklady	dobré	praxe	s	HDV,	konkrétní	opatření	pro	
veřejnou	 správu	 i	 podnikatele,	 zelené	 střechy	 a	 vertikální	 zahrady	 a	 obecně	 možnosti	
ozelenění	veřejného	prostoru,	firem	i	ekologizace	kanceláří.		
 
Výstupy	z	workshopu	
V	diskusi	 zazněly	 souvislosti	 s	tím,	 že	 aplikace	 hospodaření	 s	dešťovou	 vodou	 (HDV)	 je	
podmínkou	adaptace	na	změnu	klimatu	a	je	součástí	modrozelené	infrastruktury	(MZI)	a	že	
vymahatelnost	HDV	 v	ČR	 je	 špatná.	 Je	 na	městech,	 aby	 si	 vytvářela	 koncepční	 dokumenty	
o	principech	 odvodnění	 podle	 stavebního	 a	 vodního	 zákona	 formou	 studií	 odtokových	
poměrů	 (SOP).	 V	SOP	 musí	 být	 tyto	 principy	 povýšeny	 na	 systémová	 opatření.	 Dalším	
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důležitým	 předpisem	 lokálního	 významu	 jsou	 městské	 stavební	 standardy	 (MSS),	 v	nichž	
budou	požadavky	na	HDV,	resp.	MZI	zkoordinovány	se	všemi	stavebními	profesemi.	

Zástupkyně	platformy	Byznys	pro	společnost	(BpS),	paní	Veronika	Doubnerová,	prezentovala	
příklady	 dobré	 praxe	 a	 aktivity	 firem	 v	oblasti	 šetrného	 nakládání	 s	vodami.	 V	rámci	
platformy	(BpS),	která	svým	členům	pomáhá	prohlubovat	a	inovovat	přístup	ke	společenské	
odpovědnosti	 firem,	 probíhalo	 tzv.	 Tematické	 expertní	 setkání,	 které	 se	 věnovalo	 tématu	
vody.	Firmy	zde	měly	možnost	diskutovat	i	se	zástupci	státu	(MŽP,	MZE)	o	nastavení	systému	
nakládání	 s	vodami	 v	 podnikatelském	 prostředí,	 přípravě	 nové	 legislativy,	 která	 se	 firem	
bezprostředně	 týká,	 a	 o	 problémech,	 se	 kterými	 se	 ve	 své	 činnosti	 v	oblasti	 nakládání	
s	vodami	potýkají.	

Příspěvek	Ing.	Ondřeje	Beneše	ze	společnosti	Veolia	se	věnoval	trendům	a	technologiím	pro	
využití	dešťových	vod	a	pro	veřejnost	často	skrytým	ekonomickým	a	technickým	vazbám	na	
městskou	 infrastrukturu.	 Návazná	 diskuze	 směřovala	 k	 prozatím	 negativní	 ekonomice	
provozu	 zařízení,	 která	 umožňují	 znovuvyužití	 dešťových	 vod	 a	 nutnosti	 tento	 trend	
prosazovat	spíš	na	základě	principu	ochrany	životního	prostředí	a	pokud	možno	bez	dotací.		
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ORGANIZACE,	 PREZENTUJÍCÍ	 SVÉ	 SLUŽBY	 A	 PRODUKTY	 NA	
KONFERENCI	

Název	organizace	 Kontaktní	osoba	 Kontaktní	email	

Arcadis	Czech	Republic	s.r.o.	 Ing.	Jana	Matějíčková	 jana.matejickova@arcadis.com	
ASOCIACE	ELEKTROMOBILITY	
A	INOVATIVNÍCH	
TECHNOLOGIÍ,	z.s.	

Ing.	Kateřina	Sirotková	 katerina.sirotkova@aemo.cz	

Asociace	společenské	
odpovědnosti,	o.p.s.	 Mgr.	Karolína	Gumulcová	 gumulcova@a-csr.cz	

Asociace	veřejně	
prospěšných	organizací	ČR,	
z.s.	

Monika	Jindrová	 jindrova@avpo.cz	

Auto*Mat,	z.s.	 Ing.	Lenka	Myšáková	 lenka.mysakova@auto-mat.cz	

Bezobalu,	z.ú.	 Jiří	Sedlák	 jiri.sedlak@bezobalu.org	
Butterflies	&	Hurricanes,	
s.r.o.	 Ing.	Zdenka	Kadlecová	 zdenka.kadlecova@bandh.cz	

Byznys	pro	společnost,	z.	s.	 Mgr.	Veronika	
Doubnerová	

doubnerova@byznysprospolecnos
t.cz	

CENIA	 Mgr.	Pavel	Ehrlich	 pavel.ehrlich@cenia.cz	

Centrum	managementu	
udržitelnosti	VŠE	v	Praze	 Mgr.	Jaroslav	Pašmik	 Jaroslav.pasmik@vse.cz	

Český	svaz	ochránců	přírody	 Kateřina	Landová	 katerina.landova@csop.cz	

D21	 Mgr.	Bohumír	Krampera	 bohumir.krampera@d21.me	

Ekocentrum	Koniklec,	
obecně	prospěšná	
společnost	

Mgr.	Alice	Končinská	 alice.koncinska@ekocentrumkonik
lec.cz	

EKODOMOV,	z.s.	 Tomáš	Hodek	 tomas.hodek@ekodomov.cz	

Ekolist	 Martin	Mach	 redakce@prazskaevvoluce.cz	

Ekumenická	akademie,	z.s.	 Ing.	Lenka	Černínová	 lenka.cerninova@ekumakad.cz	

Envirostyl	s.r.o.	 Ing.	Jana	Půlpánová	 info@envirostyl.cz	

EnviWeb	s.r.o.	 Ing.	Radek	Janoušek	 radek.janousek@enviweb.cz	

Fashion	Revolution	ČR	 Veronika	Blabla	Hubková	 veronika.blabla@centrum.cz	

Green	Cat	 Judita	Nechvátalová	 judita.nechvatalova@green-cat.cz	
Institut	Cirkulární	
Ekonomiky,	z.ú.	 Ing.	Soňa	Jonášová	 sona@incien.org	

Institut	plánování	a	rozvoje	
HMP	 Tomáš	Sehnal	 sehnal@ipr.praha.eu	

JV	PROJEKT	VH	s.r.o.	 Ing.	Jiří	Vítek	 vitek@jvprojektvh.cz	

KOKOZA,	o.p.s.	 Radka	Pokorná	 radka@kokoza.cz	

KPMG	Česká	republika,	s.r.o.	 Ing.	Anna	Vaníčková	 avanickova@kpmg.cz	

Lesy	hl.	m.	Prahy	 Ing.	Beata	Juřičková	 jurickova@lesy-praha.cz	
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Magistrát	HMP	 Ing.	Petr	Holý	 petr.holy@praha.eu	

MČ	Praha	3	 Ing.	Jana	Caldrová	 janac@praha3.cz	

MČ	Praha	7	 Johana	Turnerová	 turnerovaJ@praha7.cz	

MČ	Praha	8	 MgA.	Petr	Vilgus	 petr.vilgus@praha8.cz	
Ministerstvo	životního	
prostředí	 Ing.	Pavel	Bláha	 pavel.blaha@mzp.cz	

Moderní	obec	 Mgr.	Michal	Bobr	 michal.bobr@profipress.cz	
Muzeum	Říčany,	příspěvková	
organizace	 Ing.	Edita	Ježková	 edita.jezkova@muzeum.ricany.cz	

Nadace	Neziskovky.cz	 Libor	Marek	 libor.marek@outlook.com	
Nadace	Proměny	Karla	
Komárka	 Mgr.	Kateřina	Švejdová	 katerina.svejdova@nadace-

promeny.cz	
Obec	Velké	Přílepy	 Mgr.	Marie	Válková	 valkova@velke-prilepy.cz	

Plzeňský	Prazdroj,	a.s.	 Barbora	Šimůnková	 info@prazdroj.cz	

POTEX	s.r.o.	 Lenka	Harcubová	 Lenka.Harcubova@potex.cz	

Pražská	evvoluce	 Martin	Mach	 redakce@prazskaevvoluce.cz	

Pražské	matky,	z.	s.	 Jarmila	Johnová	 jarmila.johnova@prazskematky.cz	

Profi	Press	s.r.o.	 Mgr.	Michal	Bobr	 michal.bobr@profipress.cz	

Rekola	z.	s.	 Magda	Zicháčková	 magda@rekola.cz	

RETELA,	s.r.o.	 Jiří	Šmejkal	 smejkal@retela.cz	

Sdružení	VIA,	z.	ú.	 Lukáš	Hejna	 lukas.hejna@sdruzenivia.cz	

Sedmá	generace	 Simona	Horká	 simona.horka@hnutiduha.cz	

SENS	Foods	CZ	s.r.o.	
(občerstvení)	 Karolína	Strejčková	 karolina@sensfoods.com	

SEVEn,	The	Energy	Efficiency	
Center,	z.ú.	 Michal	Staša	 michal.stasa@svn.cz	

Skanska	Reality	a.s.	 Eva	Neudertová	 eva.neudertova@skanska.cz	

ŠKODA	AUTO	a.s.	 Petra	Lauerová	 petra.lauerova@skoda-auto.cz	

Tiché	spojení,	s.r.o.	 Bc.	Lucie	Přibylová	 pribylova@tichespojeni.cz	

Toulcův	dvůr,	z.s.	 Ing.	Lenka	Skoupá	 skoupa@toulcuvdvur.cz	

Úřad	MČ	Praha	7	 Johana	Turnerová	 TurnerovaJ@praha7.cz	

Úřad	vlády	ČR	 Mgr.	Aneta	Haimannová	 haimannova.aneta@vlada.cz	

Veolia	 Ondřej	Beneš	 ondrej.benes@veolia.com	
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Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec	

	
	
	
	

	
Foto:	Zuzana	Havlínová,	archiv	Ekocentra	Koniklec	
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NABÍDKA	 ORGANIZACÍ,	 ZAJIŠŤUJÍCÍCH	 NA	 ÚZEMÍ	 HL.	 M.	
PRAHY	 REALIZACI	 VZDĚLÁVÁNÍ,	 VÝCHOVY	 A	 OSVĚTY	
V	OBLASTI	EVVO	PRO	VEŘEJNÝ	SEKTOR	A	FIREMNÍ	SFÉRU	

Arcadis	Czech	Republic	s.r.o.	

Arcadis	Czech	Republic	s.r.o.	je	dynamická,	multiprofesní	firma.	Je	součástí	skupiny	Arcadis,	
jedné	 z	 nejvýznamnějších,	 celosvětově	 působících	 inženýrských	 firem,	 která	 je	 jejím	
majoritním	vlastníkem.	

Arcadis	 Czech	 Republic	 s.r.o.	 poskytuje	 služby	 v	 oblastech	 projektového	 řízení,	 cenového	
řízení,	 dále	 dozory	 stavby,	 technické	 dozory,	 služby	 v	 oblasti	 TZB,	 řízení	 rizik	 a	 value	
management,	 certifikace	 BREEAM	 a	 LEED,	 certifikace	 energetické	 náročnosti	 budovy,	
koordinátora	 BOZP	 a	 technické	 audity.	 Nabízí	 konzultace	 a	 poradenství	 od	 samotného	
návrhu	projektu,	přes	jeho	realizaci,	dozorování	stavby,	až	po	její	provoz	či	prodej.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Trvalky.	Foto:	archiv	Arcadis	

Zelený	 tým	 Arcadis	 se	 specializuje	 na	 certifikaci	 zelených	 budov	 podle	 zvoleného	
certifikačního	 systému	 (BREEAM,	 BIU,	 LEED,	 LEED	 EB:OM,	 DGNB	 a	 některé	 další	 místní	
systémy).	 Neposkytujeme	 však	 pouze	 certifikace,	 ale	 zejména	 praktické	 zkušenosti	
stavebních	 a	 strojních	 inženýrů,	 kteří	 aktivně	 hledají	 optimální	 řešení.	 Naše	 služby	 jsou	
zaměřené	na	úspory	energie,	provoz	budov,	zdraví,	pohodu	a	spokojenost	uživatelů	budov	
v	Evropě	i	ve	světě.		

Zelený	 tým	 Arcadis	 je	 složen	 z	odborníků	 s	citem	 pro	 udržitelnost	 a	 ochranu	 životního	
prostředí.	 Již	 potřetí	 jsme	 vyhráli	 Real	Green	 Service	Provider	 roku	pro	 střední	 a	 východní	
Evropu.	
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Služby	zeleného	týmu	
• poradenská	činnost	v	nízkoenergetické	/	pasivní	architektuře	
• optimalizace	energetických	nároků	budovy	a	zařízení	TZB	
• tepelně-technický	 audit	 stávajícího	 objektu	 vedoucí	 k	 optimalizovanému	 výkonu	

a	nižším	provozním	nákladům	
• dynamická	analýza	a	model	chování	budovy	pro	zajištění	optimálního	návrhu	budovy	
• commissioning	(dohled	nad	uváděním	budov	do	provozu)	
• termografická	kontrola	stavební	konstrukce	
• studie	obnovitelných	zdrojů	energie	
• posouzení	 použitých	 materiálů	 při	 výstavbě	 z	hlediska	 životního	 cyklu,	 dopadu	 na	

kvalitu	vnitřního	prostředí,	recyklovatelnost	apod.	
• ekologické	studie	a	mnohé	další	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Hmyzí	hotel.	Foto:	archiv	Arcadis	
	
Ekologické	studie	BREEAM		
Studie	jsou	zaměřeny	na	podporu	a	zvyšování	biodiverzity	a	koncipovány	formou	doporučení	
pro	 zvýšení	 ekologické	 hodnoty	 stavby	 a	 jejího	 blízkého	 i	 širšího	 okolí.	 Při	 zvyšování	
biodiverzity	vycházíme	z	místních	přírodních	podmínek	a	pečlivě	zvažujeme	možnosti	stavby	
i	přilehlých	ploch	pro	navržení	jednotlivých	ekologických	opatření.		

Prosazujeme	maximální	využití	původních	rostlinných	druhů	atraktivních	pro	hmyz,	ptactvo	a	
další	 drobné	 živočichy,	 jimž	 zeleň	 poskytuje	 nejen	 potravu,	 ale	 nabízí	 i	 útočiště	 a	 hnízdní	
možnosti.	Zeleň	doplňujeme	dle	 typu	stavby	též	habitaty	pro	živočichy	 (ptačí	budky,	hmyzí	
hotely,	 broukoviště,	 zídky	 pro	 obojživelníky,	 pítka	 pro	 ptáky	 aj.),	 které	 lákají	 živočichy	 do	
městského	prostředí	i	mimo	něj	a	mají	též	edukativní	charakter.			

Při	 návrzích	 a	 realizaci	 spolupracujeme	 i	 s	odbornými	 organizacemi	 ČSOP	 pro	 co	 nejlepší	
výsledky	a	využití	potenciálu	stavby	a	jejího	okolí.		

Jako	firma	reflektujeme	„zelené	trendy“	i	v	našich	kancelářích	a	snažíme	se	zvýšit	všeobecné	
povědomí	našich	klientů	o	problematice	udržitelnosti	a	ochraně	životního	prostředí.		
	
Kontaktní	osoba:	Vendula	Hemzalová	
E-mail:	vendula.hemzalova@gmail.com	
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Asociace	veřejně	prospěšných	organizací	ČR,	z.s.	

Asociace	 veřejně	 prospěšných	 organizací	 ČR,	 z.s.	 (AVPO	 ČR)	 je	 profesionální	 všeoborovou	
střechou	pro	neziskové	organizace	servisního	typu	z	celé	České	republiky.	Hájí	zájmy	veřejně	
prospěšných	 organizací,	 podílí	 se	 na	 přípravě	 zákonů	 a	 strategických	 dokumentů,	 které	
regulují	 oblast	 neziskového	 sektoru,	 a	 přispívá	 tak	 k	vytváření	 příznivějšího	 prostředí	 pro	
rozvoj	veřejně	prospěšných	služeb.		

Posláním	 asociace	 je	 přispívat	 k	vytváření	 transparentního,	 spolehlivého	 a	moderního	
neziskového	sektoru.	Členským	organizacím	poskytuje	informační	servis,	odborné	konzultace	
z	oblasti	 práva,	 účetnictví	 a	 daní,	 připravuje	 vzdělávací	 akce,	 konference,	 kulaté	 stoly	 na	
aktuální	témata,	networkingové	akce	(pracovní	snídaně,	setkání	ředitelů	apod.).	

AVPO	 ČR	 podporuje	 neziskové	 organizace	 a	 pomáhá	 dárcům	 lépe	 se	 orientovat	
v	neziskovém	 sektoru	 prostřednictvím	 udělení	 značky	 Spolehlivá	 veřejně	 prospěšná	
organizace.	

Dárci	 mají	 jistotu,	 že	 držitelé	 značky	 jsou	 pravidelně	 kontrolováni	 (základní	 hodnocení	
probíhá	 každoročně,	 hloubkové	 každý	 třetí	 rok)	 a	 mají	 záruku,	 že	 jejich	 peníze	 nebudou	
zneužity,	ale	efektivně	vynaloženy	na	deklarovaný	účel.	V	rámci	hodnocení	je	mj.	sledováno,	
zda	držitelé	 značky	nemají	 nepřiměřené	náklady	na	provoz	 a	 fundraising	nebo	na	odměny	
členům	svých	orgánů	a	pracovníkům.	

Veřejně	 prospěšné	 organizace	 oceňují	 značku	 jako	 analytický	 nástroj,	 který	 jim	 pomáhá	
v	dalším	rozvoji.	
	
Více	 informací	 o	 Značce	 spolehlivosti	 a	 o	 činnosti	 AVPO	 ČR	 naleznete	 na	 www.avpo.cz	
a	www.znackaspolehlivosti.cz.	
	
Kontaktní	osoba:	Monika	Jindrová,	ředitelka	
E-mail:	jindrova@avpo.cz	
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Auto*Mat,	z.s.	

Kdo	jsme	
Spolek	Auto*Mat	 prosazuje	 lepší	 prostředí	 pro	 kvalitní	 život	 ve	 městě.	Podporujeme	
veřejnou,	 pěší	 a	 cyklistickou	 dopravu	 i	 rozumné	 používání	 aut.	 Přinášíme	 inspiraci	
z	evropských	metropolí	 a	 aktivizujeme	 lidi	 k	 pozitivní	 proměně	 ulic	 a	 veřejného	 prostoru.	
Dohlížíme	 na	 politiky	 a	 efektivní	 využití	 veřejných	 peněz.	Společně	 s	 vámi	 tvoříme	město,	
ve	kterém	chceme	žít.	
	
Co	děláme	
	
Do	práce	na	kole	
	
Po	vzoru	Berlína	či	Kodaně	každoročně	motivujeme	firmy	a	zaměstnance,	aby	si	vyzkoušeli	
alespoň	měsíc	jezdit	do	práce	na	kole.	
Dlouhodobým	 záměrem	 Auto*Matu	 je,	 aby	 se	 více	 lidí	 ve	 městech	 dopravovalo	 do	
zaměstnání	kombinací	hromadné	dopravy,	chůze	a	jízdy	na	kole	či	na	koloběžce.	Tyto	druhy	
dopravy	 jsou	 k	 městu	 a	 jeho	 obyvatelům	 nejšetrnější.	Spolu	 s	 efektivním	 využitím	
automobilů	 jde	 o	 způsob,	 jak	 předcházet	 negativním	 vlivům	 spojeným	 s	 nadměrnou	
individuální	 automobilovou	dopravou	ve	městech.	 Soutěž	 také	posiluje	 vztahy	mezi	 kolegy	
na	pracovištích.	
	
Rozvoj	Prahy	 	
	 	
Kontrolujeme,	analyzujeme	a	připomínkujeme	městská	rozhodnutí	a	plány,	aby	Magistrát	či	
radnice	 nejednaly	 proti	 veřejnému	 zájmu	 a	 nepoškodily	 veřejný	 prostor.	 Vydáváme	
a	prezentujeme	 vlastní	 studie,	 jednáme	 s	 politiky,	 navrhujeme	 jim	 vhodnější	 řešení	
dopravních	problémů	a	přinášíme	jim	zahraniční	inspiraci.	
	
Zažít	město	jinak	
	
Pravidelně	 od	 roku	 2006	 pořádáme	 spolu	 s	 desítkami	
dobrovolných	organizátorů	–	aktivních	místních	jednotlivců,	
spolků,	 podniků	 či	 institucí	 –	 sousedské	 pouliční	 slavnosti	
Zažít	město	 jinak.	Slavnosti	 jsou	 inspirované	myšlenkou,	 že	
ulice,	 v	 nichž	 žijeme,	 nemusí	 být	 výhradně	silnicemi	
a	parkovišti	pro	auta.	 Běžně	 šedé	lokality	 proto	 každý	třetí	
víkend	 v	 září	 dočasně	 oživujeme	 divadlem,	 hudbou,	
workshopy,	 soutěžemi,	 stánky	místních	podniků	a	kaváren,	
zaplní	 je	 skotačící	 a	 tvořící	 děti	 a	 nespočet	 dalších	
zajímavostí.	
	
Kontaktní	osoba:	Ing.	Lenka	Myšáková	
E-mail:	lenka.mysakova@auto-mat.cz	
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Byznys	pro	společnost,	z.	s.	

BpS	je	největší	platforma	pro	odpovědné	podnikání	v	České	republice.	Pomáháme	velkým	i	
menším	 firmám	 nastavovat	 a	 rozvíjet	 principy	 trvale	 udržitelného	 byznysu	 a	 společenské	
odpovědnosti	 firem	 (CSR).	 Našimi	 členy	 jsou	 desítky	 nejvýznamnějších	 společností,	
spolupracujeme	 s	 klíčovými	 svazy,	 institucemi	 i	 státem.	 Aktivity	 Byznys	 pro	 společnost	
zasahují	 víc	 než	 70	 000	 zaměstnanců.	 Připravujeme	 respektované	 odborné	 konference	 i	
popularizační	 kampaně	 pro	 veřejnost.	 Vytváříme	 prostor	 a	 zázemí	 pro	 sdílení	 zkušeností	
trvale	 udržitelného	 byznysu	 a	 nabízíme	 nástroje	 a	 profesionální	 podporu	 pro	 strategický	
rozvoj	 CSR	 ve	 firmě.	 Soustředíme	 se	 na	 konkrétní	 aktivity,	 návrhy	 změn	 a	 výsledky,	 které	
pomohou	dlouhodobému	rozvoji	témat	společenské	odpovědnosti	v	České	republice.		

Foto:	Byznys	pro	společnost	
	
Ústředními	tématy	našich	aktivit	jsou:		

1.	rozvoj	 lidí	(diverzita,	pracovní	flexibilita,	řízení	z	pohledu	věku),	organizujeme	největší	síť	
firemního	dobrovolnictví	v	neziskovém	sektoru	v	ČR:	8	000	zapojených	dobrovolníků	–	120	
zapojených	firem.		

2.	Udržitelnost	 a	 životní	 prostředí:	 ochrana	 zdrojů	 (neplýtvání	 s	 potravinami	 –	 každoročně	
organizujeme	největší	potravinovou	 sbírku	v	ČR	–	Národní	potravinovou	 sbírku,	neplýtvání	
s	vodou,	 energiemi,	 zdroji).	 V	 rámci	 oblasti	 udržitelnosti	 a	 životního	 prostředí	 jsme	
organizovali	několik	tematických	expertních	skupin	(TES),	např.	Firmy	a	voda,	Firmy	a	zdroje,	
Cirkulární	 ekonomika,	 efektivní	 a	 úsporné	 využívání	 přírodních	 zdrojů,	 minimalizace	 /	
využívání	odpadů,	úspory	a	inovace	v	provozu	(energie,	technologie	aj.).	Na	těchto	setkáních	
diskutují	zástupci	firem,	státu	a	vybraných	neziskových	organizací	o	příkladech	dobré	praxe	
pro	 jednotlivé	 oblasti,	 jejich	 zavádění	 v	 českém	 prostředí	 a	 případných	 problémech,	 se	
kterými	se	v	takových	aktivitách	setkávají.		

Samostatnou	 kapitolou	 je	 pak	 téma	 plýtvání	 s	 potravinami,	 na	 které	 upozorňuje	 při	 naší	
každoroční	celorepublikové	veřejné	akci	Národní	potravinová	sbírka.		
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3.	Odpovědné	podnikatelské	prostředí	 (transparentnost,	 reporting,	dialog	 firem	se	 státem,	
firemní	 mecenášství	 a	 podpora	 komunit).	 Odpovědné	 firmy	 s	 kvalitními	 CSR	 strategiemi	
oceňujeme	každý	rok	v	národní	soutěži	TOP	Odpovědná	firma	již	14	let.		
	

	
	
Kontaktní	osoba:	Mgr.	Veronika	Doubnerová	
Email:	doubnerova@byznysprospolecnost.cz	
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Český	svaz	ochránců	přírody	

Český	 svaz	 ochránců	 přírody	 (ČSOP)	 je	 nejpočetnějším	 sdružením	 lidí	 –	 odborníků	 i	 laiků	
v	České	republice,	které	spojuje	náklonost	k	přírodě	a	chuť	se	aktivně	zapojit	do	její	ochrany,	
péče	 a	 poznávání.	 Činí	 tak	 prostřednictvím	 svých	 základních	 organizací	 (cca	 350	 celkem,	
v	Praze	 29).	 Ať	 už	 se	 jedná	 o	 vzdělávání	 veřejnosti	 (dětské	 oddíly,	 ekocentra,	 infocentra),	
aktivní	managementy	v	přírodě	 (pozemkové	spolky),	péče	o	volně	 žijící	 zvířata	 (Národní	 síť	
záchranných	 stanic),	 průzkumy	 a	 monitoringy,	 akce	 pro	 veřejnost	 či	 účast	 ve	 správních	
řízeních,	vše	 je	prováděno	pod	odborným	dohledem	a	v	souladu	se	stanovami	ČSOP.	Časté	
jsou	spolupráce	s	orgány	ochrany	přírody,	vědeckými	institucemi	a	státní	správou.	ČSOP	má	
sídlo	v	Praze	4,	Michelská	5.	

Mezi	služby,	které	ČSOP	nabízí	veřejnosti,	patří	mimo	jiné	i	nabídka	pro	firemní	dobrovolníky	
–	 pomoc	 při	 různých	 managementových	 pracích,	 úklidech	 přírody	 apod.	 (CSR,	
teambuildingy).	Pro	firemní	sektor	kromě	dobrovolnictví	provádíme	i	posuzování	venkovních	
areálů	 a	 budov	 (certifikace	 LEED	 či	 BREEAM)	 z	hlediska	 jejich	 vhodnosti	 pro	 podporu	
biodiverzity.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Květnatá	louka	vytvořená	na	střeše	vodní	nádrže	v	areálu	PVK	v	Praze.	Foto:	archiv	ČSOP	
	
Proč	 podporovat	 biodiverzitu?	 Protože	 právě	 biologická	 rozmanitost	 je	 indikátorem	
zdravého	 prostředí.	 Chceme	 ukázat,	 že	 i	 užívaný	 firemní	 areál	 nemusí	 být	 vytržen	
z	kontextu	 krajiny	 jako	 sterilní	 zelená	 plocha,	 dokonce	může	 život	 přímo	 lákat	 a	 stát	 se	
cennou	oázou	biodiverzity	v	(nejen)	městském	prostředí.		

Některé	realizace	návrhů	z	dílny	ČSOP	lze	vidět	například	ve	vybraných	areálech	společnosti	
Veolia,	 se	kterou	dlouhodobě	 spolupracujeme,	 zejména	na	území	 jejích	 čističek	odpadních	
vod,	úpraven	vod	či	podzemních	vodojemů.	
	
Kontaktní	osoba:	Kateřina	Landová	
E-mail:	katerina.landova@csop.cz	
www.csop.cz	
www.biodiverzita-veolia.cz	
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Dům	ochránců	přírody	v	Praze	–	ZO	ČSOP	

	
Dům	ochránců	přírody	v	Praze.	Foto:	archiv	ČSOP	

	
Dům	 ochránců	 přírody	 v	Praze	 je	 základní	 organizací	 Českého	 svazu	 ochránců	 přírody.	 Její	
hlavní	aktivitou	je	zajištění	provozu	ekocentra	v	Domě	ochránců	přírody	v	Michelské	5,	Praze	
4.	V	rámci	této	činnosti	jsou	nabízeny	i	služby	firmám	a	veřejné	správě,	především	odborné	
poradenství	a	semináře.		

V	Domě	 ochránců	 přírody	 naleznete	 informační	 centrum	 a	 knihovnu	 odborné	 literatury,	
přednáškový	sál	s	kapacitou	cca	35	osob	i	menší	klubovnu	pro	cca	12	osob.	V	sále	probíhají	
programy	 pro	 veřejnost	 –	 výukové	 programy	 pro	 školy	 i	 večerní	 přednášky.	 K	výukovým	
a	osvětovým	 aktivitám	 slouží	 i	 veřejnosti	 přístupná	 zahrada	 s	ukázkami	 prvků	 na	 podporu	
biodiverzity.		
	
Kontaktní	osoba:	Petr	Stýblo	
E-mail:	info@csop.cz	
	www.csop.cz/dop	
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Ekocentrum	Koniklec,	obecně	prospěšná	společnost	

Naším	 posláním	 je	 učit	 sebe	 i	 druhé	 chránit	 životní	 prostředí	 a	 spoluvytvářet	 hodnoty	 pro	
budoucnost.	
	
Naší	vizí	je	lepší	životní	prostředí	a	vyšší	kvalita	života.	
	

Ekologická	prověrka	areálu.	Foto:	Ekocentrum	Koniklec		
	
Jsme	 certifikované	 ekologické	 centrum,	 nevládní	 nezisková	 organizace	 s	více	 než	 20	 lety	
zkušeností	 v	oblastech	environmentálního	vzdělávání,	 výchovy	a	osvěty,	praktické	ochrany	
přírody	a	ekoporadenství.	Zabýváme	se	k	přírodě	šetrnými	projekty.	
	
Hlavní	činnosti	Ekocentra	Koniklec	jsou:	
ENVIRONMENTÁLNÍ	VZDĚLÁVÁNÍ,	VÝCHOVA	A	OSVĚTA	
• ekologické	výukové	programy		
• adaptace	sídel	na	změnu	klimatu	
• hospodaření	s	dešťovou	vodou	
• provoz	Domu	zaniklých	řemesel		
• příměstské	tábory	s	badatelskou	tématikou	
• odborné	exkurze	do	farem	a	komunitních	zahrad	
• výroba	deskových	a	karetních	her	
• ekoporadenské	služby,	akce,	články,	publikace	
• pořádání	konferencí,	seminářů,	zahraničních	exkurzí	
• pořádání	akcí	pro	veřejnost	
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PRAKTICKÁ	OCHRANA	PŘÍRODY	
• ochrana	jírovce	maďalu	
• revitalizace	veřejných	prostranství	
• monitoring	invazních	rostlin	
• mapování	zeleně		
• péče	o	mokřad	
• naučné	stezky	
• výsadba	původních	odrůd	ovocných	stromů	

	
V	rámci	své	vedlejší	činnosti	pro	vás	můžeme	zajistit	následující	služby:		
• OCHRANA	A	ZVYŠOVÁNÍ	BIODIVERZITY	
• EKOLOGICKÁ	PROVĚRKA	AREÁLU	ČI	KANCELÁŘÍ	
• SEMINÁŘE	O	HOSPODAŘENÍ	S	DEŠŤOVOU	VODOU	
• REVITALIZACE	VEŘEJNÉHO	PROSTORU	
• AKCE	S	EKOLOGICKOU	TÉMATIKOU	
• TEAMBUILDING	
• UBYTOVÁNÍ	V	DOMĚ	ZANIKLÝCH	ŘEMESEL	V	DOLNÍ	VIDIMI		

	

Seminář	pro	zástupce	veřejné	správy.	Foto:	Ekocentrum	Koniklec		
	
Více	informací	na	www.ekocentrumkoniklec.cz.	

Kontaktní	osoba:	PhDr.	Dagmar	Koucká	
E-mail:	dagmar.koucka@ekocentrumkoniklec.cz	
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Envirostyl	s.r.o.	

FIREMNÍ	ODPADY	V	ČESKÉ	REPUBLICE	
V	 roce	 2016	 jsme	 v	 ČR	 vyprodukovali	 25,7	miliónu	 tun	 odpadu,	 z	 čehož	 21,8	miliónu	 tun	
připadne	 na	 podnikový	 odpad.	 To	 je	 neuvěřitelných	 85	 %.	 Společnosti	 tak	 zodpovídají	 za	
převážné	množství	odpadu	u	nás.	Je	možné	toto	číslo	nějak	snížit?	

Třídění	nestačí	
V	kancelářích	je	již	celkem	dlouho	a	běžně	zavedeno	třídění	odpadů.	Nejen	klasické	rozdělení	
na	plast,	papír,	sklo	a	směs,	ale	často	také	baterie,	drobné	elektro,	tonery	apod.	Na	mnoha	
místech	si	myslí,	že	je	to	vrchol	toho,	co	mohou	dělat	a	že	to	takto	skutečně	stačí.	My	tento	
postoj	nesdílíme,	třídění	bývá	často	neefektivní,	chybové	a	bez	koncového	řešení.	Budování	
environmentální	firemní	kultury	je	mnohem	hlubší	a	zaměřuje	se	na	všechny	oblasti	spojené	
s	naším	pracovním	i	osobním	trávením	času	a	chováním.	

Předcházení	odpadu	aneb	Zero	Waste	
Myšlenky	 životního	 stylu	 a	 postupů	 „Zero	 Waste“	 mnohým	 z	 vás	 nemusíme	 dlouze	
představovat.	 Jen	připomenu,	 že	 se	 jedná	o	 zavádění	principů	předcházení	vzniku	odpadů,	
prodlužování	životnosti	výrobků	a	změnu	spotřebitelského	chování.	Uplatňujeme	tzv.	6	R’s,	
z	angličtiny	převzato:	
• REFUSE	 –	 odmítnutí	 toho,	 co	 nepotřebujeme.	 Sem	 patří	 nejen	 odmítání	 brček	

a	jednoporcových	cukrů,	ale	i	volba	správných	reklamních	předmětů.	
• REDUCE	 –	 redukce	 toho,	 co	 potřebujeme.	 Úspory	 přírodních	 zdrojů	 a	 energií.	 Jasná	

cesta,	jak	ušetřit	náklady.	
• REUSE	–	znovu	požívání	toho,	co	už	máme.	Prodlužování	životnosti	a	trvalosti	produktu.	
• REPURPOSE	–	hledání	nových	způsobů	využití,	ale	také	tvorba	víceúčelových	produktů.	
• REPAIR	–	opravení.	Tvorba	nových	služeb,	ekodesign	a	správná	volba	materiálu.	
• RECYCLE	–	materiálové	využití	a	navrácení	materiálu	do	oběhu	díky	efektivnímu	třídění	

odpadu.	

Jak	to	aplikovat	u	vás	v	organizaci?	
Od	 toho	 je	 tu	 agentura	 Envirostyl.	 Podle	 hierarchie	 6	 R’s	 tvoříme	 koncepty	 na	míru,	 čímž	
upevňujeme	firemní	kulturu.	Vzděláváme	v	oblasti	globálních	i	 lokálních	environmentálních	
problémů,	 pomáháme	 dávat	 příčiny	 a	 následky	 do	 souvislostí,	 boříme	mýty	 zodpovídáním	
otázek	a	nabízíme	řešení	pro	environmentální	výzvy.	

Mezi	 naše	 hlavní	 aktivity	 patří	 Zero	 Waste	 Hero,	 program	 pro	 firmy	 a	 organizace,	 které	
berou	CSR	vážně.	Součástí	Zero	Waste	Hero	je	analýza	odpadu	a	spotřebitelských	návyků	u	
vás	v	kanceláři	s	následným	vytvořením	konceptu	na	míru	a	proškolení	celého	personálu.	Po	
určité	době	se	za	vámi	vrátíme,	a	pokud	vše	bude	fungovat,	jak	má,	obdržíte	od	nás	certifikát	
Zero	Waste	Hero	CZ.	

Jsme	 tu	 také	 pro	 pořadatele	 různorodých	 akcí	 a	 festivalů.	 Dokážeme	 vám	 poradit,	 jak	 to	
udělat,	aby	po	události	 zůstalo	co	nejméně	odpadu.	Nebo	se	o	odpadovou	stránku	eventů	
postaráme	kompletně	za	vás.	

I	reklama	může	být	udržitelná.	Vyvarujte	se	reklamnímu	smogu,	my	vám	řekneme,	jak	na	to.		
A	pro	náročnější	máme	Roční	enviro	program,	se	kterým	projdete	kompletní	přeměnou.	Pro	
zaměstnance	 máme	 připravenou	 spoustu	 informací,	 návodů	 a	 workshopů,	 na	 kterých	 si	
ukážeme,	jak	je	jednoduché	udělat	změnu	a	žít	tak	ohleduplněji	k	naší	planetě.	
	
Kontaktní	osoba:	Ing.	Jana	Půlpánová	
E-mail:	jana.pulpanova@envirostyl.cz	
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Hlavní	město	Praha	–	Magistrát	hlavního	města	Prahy	

Hlavní	 město	 Praha	 –	Magistrát	 Hlavního	města	 Prahy,	 odbor	 ochrany	 prostředí	 realizuje	
a	podporuje	 aktivity	 environmentálního	 vzdělávání,	 výchovy	 a	 osvěty	 (EVVO),	 v	souladu	 se	
schválenou	 Krajskou	 koncepcí	 EVVO	 hl.	 m.	 Prahy	 na	 období	 2016	 –	 2025	 a	 s	dvouletými	
navazujícími	Akčními	plány	Krajské	koncepce	EVVO.	Magistrát	HMP	 realizuje	 tuto	podporu	
a	aktivity	 pro	 rozličné	 cílové	 skupiny,	 včetně	 firemního	 sektoru	 a	veřejné	 správy	 na	 lokální	
úrovni,	tedy	směrem	k	úřadům	městských	částí	HMP.	

Podpora	 je	 realizována	 prostřednictvím	 každoročně	 vyhlašovaného	 Grantového	 programu	
na	 podporu	 projektů	 ke	 zlepšení	 stavu	 ŽP	 hl.	 m.	 Prahy,	 v	případě	 veřejné	 správy	 pak	
poskytováním	 metodické	 podpory,	 předáváním	 zkušeností	 a	 příkladů	 dobré	 praxe	 napříč	
územím	 hl.	 m.	 Prahy	 a	 rovněž	 informačním	 zázemím	 v	oblasti	 ŽP	 (Portál	 ŽP	 hl.	 m.	 Prahy,	
tištěné	 informační	 materiály	 o	 pražské	 přírodě,	 pořádání	 krajské	 konference	 EVVO,	
tematických	seminářů,	vydávání	časopisu	o	EVVO	v	Praze	aj.).	
	
	

	
Portál	životního	prostředí	hlavního	města	Prahy.	Foto:	MHMP	
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Foto:	archiv	MHMP	

	
Kontaktní	osoba:	Mgr.	Ing	Petr	Holý	
E-mail:	petr.holy@praha.eu	
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Institut	Cirkulární	Ekonomiky,	z.ú.		

Institut	 Cirkulární	 Ekonomiky,	 z.	 ú.	 je	 nevládní	 organizace	 pro	 rozvoj	 cirkulární	 ekonomiky	
v	podmínkách	České	republiky.	
	
Kdo	jsme?	
Jsme	 tým	 mladých	 lidí,	 kteří	 pracují	 na	 šíření	 myšlenky	 cirkulární	 ekonomiky	 v	 České	
republice.	 INCIEN	 byl	 založen	 v	 roce	 2015	 a	 od	 té	 doby	 intenzivně	 spolupracuje	 na	
vzdělávání,	realizaci	projektů	a	propojování	zájmových	skupin	napříč	obory.	
	
Co	nabízíme?	
Vzděláváme	sebe	 i	ostatní.	 Naším	 tématem	 je	cirkulární	 ekonomika,	 která	 je	 často	
definována	 jako	 koncept,	 v	němž	 neexistuje	 odpad.	 Pořádáme	 diskuzní	 večery,	 semináře,	
konference	 a	zároveň	 o	těchto	 tématech	 jen	 nemluvíme,	 ale	 skutečně	pracujeme	 na	
jejich	realizaci.		

Ve	 spolupráci	 s	firmami,	 obcemi,	 školami,	 neziskovými	 organizacemi	 a	dalšími	 zájmovými	
skupinami	 realizujeme	desítky	 projektů,	 které	 se	 týkají	 životního	 prostředí	 a	jeho	
udržitelnosti.	Pomáháme	 firmám	být	 o	krok	 napřed	 před	 legislativou,	 generovat	 zisk	
a	zároveň	se	chovat	ohleduplně	k	přírodě.	

Šíříme	témata	jako	jsou	Odpad	zdrojem,	Domácí	kompostování,	Zero	Waste,	Plýtvání	jídlem	
apod.	Chceme	jít	příkladem	a	ukázat,	že	stačí	začít	sami	u	sebe.	
	
O	co	nám	jde?	
V	rámci	 naší	 organizace	 se	 zaměřujeme	 na	inovativní	 environmentální	 management.	
Společně	 s	 našimi	 partnery	 pracujeme	 na	projektech,	 které	 umožňují	 přechod	 z	lineárního	
chodu	systému	na	cirkulární.	Co	konkrétně	to	znamená?	

V	 našem	 stávajícím	 ekonomickém	 systému	 pracně	 čerpáme	 suroviny,	 které	 následně	
přeměňujeme	 na	produkty	 a	služby	 a	po	ukončení	 jejich	mnohdy	 velmi	 krátkého	 životního	
cyklu	 se	 jich	 zbavujeme.	 Na	skládkách	 nebo	 ve	 spalovnách	 odpadu	 tak	 nenávratně	
přicházíme	 o	cenné	 a	vzácné	 materiály.	Odpad	 může	 sloužit	 jako	 vstupní	 surovina	jiného	
produktu	a	cirkulární	ekonomika	nám	ukazuje	cestu,	jak	toho	docílit.	

Cirkulární	 ekonomika	nachází	 inspiraci	 v	přírodních	 ekosystémech,	 které	 jsou	 založeny	
na	dokonalých	 a	funkčních	 cyklech	 organických	 živin.	 Cirkulární	 ekonomika	 tuto	 představu	
aplikuje	ve	světě	lidí.	
	
Naše	kultura	–	jak	fungujeme	
Nejsme	tradiční	neziskovka.	Umíme	fungovat	bez	grantů	a	snažíme	se	fungovat	jako	zdravá	
a	slušná	 organizace.	 Stejně	 tak	 přistupujeme	 k	našim	 kolegům	 či	stážistům.	 Jsme	 zastánci	
názoru,	že	za	dobrou	práci,	byť	v	neziskovém	sektoru,	má	být	člověk	férově	ohodnocen.	

Máme	otevřené	dveře	 všem,	 kteří	 se	 chtějí	 realizovat	 i	těm,	 kteří	 chtějí	 přiložit	 ruku	k	dílu	
dobrovolně.	Jsme	mladý	tým,	který	ale	pracuje	precizně	a	s	profesionálním	přístupem.		
	
Dáváme	lidem	šanci	realizovat	dobré	nápady	a	skutečně	měnit	svět	kolem	nás	k	lepšímu.	
	
Kontaktní	osoba:	Ing.	Soňa	Jonášová	
E-mail:	sona@incien.org	
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Konopa	z.s.	

Konopa	z.s.	nabízí	následující	služby	v	oblasti	osvěty	a	vzdělávání:	
	
Přednášky	pro	veřejnost	i	školy	
Zajišťujeme	přednášky	a	prezentace	na	 téma	konopí	 jako	užitková	 rostlina.	Přednášky	 jsou	
přizpůsobeny	konkrétním	požadavkům	na	obsah	i	formu.	
	
Obsahově	jsme	schopni	zajistit	témata:	
• Konopí	 –	 pěstování	 a	 prvotní	 zpracování	 konopí;	 konopí	 a	 životní	 prostředí;	 historie	

využívání	 konopí;	 lokální	 hospodaření;	 konopné	 výrobky	 a	 jejich	 dopad	 na	 člověka;	
konopné	potraviny;	konopí	v	medicíně;	konopí	–	obnovitelný	zdroj	surovin	a	energie	

• Šetrná	energetika	–	obnovitelné	energie	vs.	fosilně-nukleární	energetika	
• Zelené	festivaly	–	jak	zorganizovat	kulturní	akci	a	šetřit	přitom	životní	prostředí?	
• Ekologický	 management	 výroby	 –	 na	 co	 si	 dávat	 pozor	 v	každodenním	 provozu	 vaší	

organizace?	Jak	najít	ty	nejvýznamnější	problémy	a	nejefektivnější	řešení?	
	
Výukové	programy	
Ekologické	 výukové	 programy	 jsou	 určeny	 mladším	 i	 starším,	 kteří	 se	 chtějí	 o	 konopí	
a	životním	 prostředí	 dozvědět	 zábavnou	 formou	 a	 rozvinout	 zároveň	 vlastní	 schopnosti	
i	dovednosti.	

Nabídkou	výukových	programů	navazujeme	na	 fungování	našeho	ekocentra	Zelená	pumpa	
s	cílem	využít	a	dále	rozvíjet	zkušenosti	s	neformálním	vzděláváním	dětí	a	mládeže.	
Součástí	 programů	 je	 např.	 i	 dílna	 ručního	 zpracování	 konopných	 stonků.	
	
Organizace	seminářů,	konferencí	a	workshopů	
Na	vaše	přání	zorganizujeme	vzdělávací	seminář	či	odbornou	konferenci	na	témata	spojená	
s	konopím	 (pěstování,	 zpracování,	 využití	 v	různých	 oblastech)	 či	 různými	 aspekty	
udržitelnosti	(zelená	ekonomika,	šetrná	energetika,	zdravé	potraviny	atd.).	
	
Osvětové	stánky,	výstavy	
Rádi	 přijedeme	 s	osvětově-prodejním	 stánkem	 na	 vaši	 akci	 či	 zorganizujeme/zapůjčíme	
výstavu	o	konopí,	jeho	historii	a	využití.	
	
Odborné	poradenství,	konzultace	
Podnikatelům	 nabízíme	 za	 předem	 dohodnutých	 podmínek	 poradenství	 z	oblasti	
zemědělství,	zpracování	a	využití	konopí.	

Promotérům	nabízíme	za	předem	dohodnutých	podmínek	konzultace	v	oblasti	organizování	
„zelenějších“	kulturních	akcí.	

Soukromým	osobám	nabízíme	zdarma	poradenství	v	oblasti	využití	konopí.	

Studentům	 poskytujeme	 zdarma	 konzultace	 při	 psaní	 školních	 prací	 na	 témata	 s	konopím	
spojená.	
	
Kontaktní	osoba:	Jan	Vít	
E-mail:	info@konopa.cz,	vit@konopa.cz	
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Foto:	Konopa	
	

	

	
Foto:	Konopa	
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Lesy	hl.	m.	Prahy	

Lesy	hl.	m.	Prahy	se	starají	o	2	900	hektarů	pražských	lesů	a	luk	a	pečují	o	významné	pražské	
parky,	jako	jsou	Stromovka,	Petřín,	Letenské	sady,	Vítkov	či	obora	Hvězda,	o	3	800	stromů	ve	
stromořadích	 celopražského	 významu	 a	 o	 202	 pražských	 památných	 stromů.	 Spravují	
přibližně	300	km	drobných	vodních	toků	a	145	vodních	nádrží.	Provozují	Záchrannou	stanici	
hl.	m.	Prahy	pro	volně	žijící	živočichy,	12	včelnic	a	4	zoo	koutky	a	v	rámci	ekologické	výchovy	
spolupracují	se	školami	i	s	širokou	veřejností.	

Středisko	Ekologická	výchova	kromě	environmentálních	programů	pro	mateřské	a	 základní	
školy	nabízí	také	exkurze	do	vybraných	provozoven	podniku	pro	školy	i	veřejnost.	S	výkladem	
odborníka	 se	 můžete	 vydat	 podél	 revitalizovaných	 pražských	 potoků	 a	 rybníků	 či	 do	
geologicky	 významných	 lokalit.	 Provedeme	 vás	 i	 první	 pražskou	 kompostárnou	 či	 jedním	
z	největších	 zahradnictví	 v	 Praze	 a	 ve	 zbrusu	nové	medárně	 vás	 seznámíme	 se	 včelařským	
provozem.	
	

	
Foto:	Lesy	hl.	m.	Prahy	

	
Pro	 firmy	 a	 městské	 části	 nabízíme	 uspořádání	 osvětových	 akcí	 zaměřených	 na	 les,	 vodu	
a	volně	žijící	živočichy	ve	městě.	Dále	také	nabízíme	možnost	zapojení	se	do	dobrovolnických	
aktivit	v	některém	z	našich	zoo	koutků	anebo	při	úklidech	či	sázení	lesních	dřevin	v	pražských	
lesích.	
	
Kontaktní	osoba:	Ing.	Václav	Nejman	
E-mail:	nejman@lesy-praha.cz	
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Městská	část	Praha	8	

Inspirace	a	příležitosti	pro	zajištění	spokojenosti	obyvatel	v	MČ	Praha	8	

Vysvětlovat	lidem,	co	je	to	„udržitelný	rozvoj“	nebo	co	je	to	metoda	„místní	Agenda	21“,	je	
nejvhodnější	 na	 různých	 příkladech	 a	 konkrétních	 akcích.	 Dlouhá	 léta	 žiji	 v	Libni	 v	Praze	 8	
a	její	neudržitelný	 rozvoj	mě	nenechával	 lhostejným.	Okolí	Palmovky	 se	 živelně	proměňuje	
různorodou	 výstavbou	 developerů,	 kumulací	 dopravy,	 ale	 vyznačuje	 se	 i	 zanedbanými	
a	neudržovanými	plochami.	To	vše	nepřispívá	ke	kvalitnímu	životnímu	prostředí	nás	obyvatel	
ani	 těch,	 kteří	 v	Praze	 8	 studují,	 pracují	 nebo	 jí	 jen	 projíždějí.	 Chtěl	 jsem	 zúročit	 své	
mnohaleté	zkušenosti	s	prací	na	radnici	nejdříve	jako	opoziční	zastupitel	a	od	roku	2014	jako	
zástupce	starosty.	Věděl	 jsem,	že	 je	potřeba	do	udržitelného	rozvoje	Prahy	8	vtáhnout	své	
spoluobčany.	Proto	jsem	se	zaměřil	na	místní	Agendu	21	(MA21)	a	se	svým	týmem	na	úřadě	
v	oddělení	 strategického	 rozvoje	a	MA21	 jsme	se	pustili	 do	práce.	Musím	uznat,	 že	po	2,5	
letech	 se	 nám	 podařilo	 mnoho.	 Stali	 jsme	 se	 součástí	 prestižní	 organizace	 Národní	 síť	
zdravých	 měst	 ČR,	 první	 Fairtradovou	 městskou	 částí	 a	 naši	 občané	 jsou	 informovaní	 o	
možnostech,	 jak	ovlivnit	nebo	pomoci	rozvoji	Prahy	8.	Dokonce	nás	za	implementaci	MA21	
ocenilo	Ministerstvo	vnitra.	

Hodně	měst,	obcí,	regionů	a	městských	částí	využívá	různé	metody	pro	zapojení	veřejnosti.	
Proto	je	zbytečné	psát	o	veřejných	fórech,	kulatých	stolech	a	debatách.	My	jsme	se	v	Praze	8	
rozhodli	 uplatnit	 hned	 několik	 způsobů	 participace	 občanů.	 Příkladem	 z	mnoha	 může	 být	
projekt	 postupné	 revitalizace	 oblasti	 Palmovky	 (https://www.praha8.cz/Palmovka-
2030.html).	 Již	 přes	 rok	 spolupracujeme	 intenzivně	 s	urbanisty	 ze	 společností	 UNIT	
a	architekty	 z	 Onplan	 lab	 při	 zpracování	 podkladových	 analýz	 a	 studií	 pro	 zlepšení	 území	
Palmovky.	Místních	spolků,	občanů,	živnostníků,	developerů,	ale	i	mladých	lidí	ze	základních	
a	středních	škol	se	ptáme,	jak	Palmovku	vnímají,	jaké	má	slabé	a	silné	stránky	a	jak	by	měla	
v	budoucnu	vypadat.	

Na	tento	projekt	se	navázaly	další.	Před	rokem	jsem	inicioval	založení	seskupení	mladých	lidí	
do	 Zastupitelstva	 mladých	 (ZM).	 V	červnu	 tohoto	 roku	 nám	 pomohlo	 uspořádat	
ve	spolupráci	s	urbanisty,	školami	a	spolky	přes	udržitelný	rozvoj	a	kavárníky	celodenní	akci	
na	 Palmovce.	 Cílem	 této	 akce	 s	příznačným	názvem	 „Udržitelně	 o	 neudržitelné	 Palmovce“	
byla	osvěta	o	fairtrade,	ekologii	i	o	udržitelném	urbanismu.	Zahájili	jsme	výstavu	o	Palmovce	
včera-dnes-zítra.	 Večer	 jsme	 vedli	 za	 příjemného	 počasí	 veřejnou	 debatu	 o	 jejím	 dalším	
rozvoji	se	stovkou	občanů.	

Nyní	máme	 již	 zpracované	návrhy	opatření,	 které	budeme	 realizovat	na	 jaře	příštího	 roku,	
a	víme,	že	jsou	občany	žádaná	a	že	se	do	nich	chtějí	zapojit.	Na	tomto	příkladu	chci	ukázat,	
že	 v	rámci	 jednoho	 projektu	 zkvalitnění	 životního	 prostředí	 je	 možno	 občany	 vzdělat	
v	oblasti	 udržitelného	 rozvoje,	 urbanismu,	 globální	 odpovědnosti	 a	 MA21	 nenásilnou	
formou.	

Zároveň	 to	 dokazuje,	 že	 pokud	 chceme	 mít	 kvalitní	 životní	 prostředí	 v	Praze	 8,	 je	 nutné	
nejprve	 zjistit,	 jak	 se	 v	 ní	 lidem	 žije.	 Proto	 jsme	 zrealizovali	 průzkum	 pomocí	
standardizovaných	 indikátorů	 udržitelného	 rozvoje	 „Spokojenost	 s	místním	 společenstvím,	
Mobilita	a	místní	přeprava“.	Výsledek	je	potěšující,	protože	přes	82	%	občanů	je	se	životem	
v	Praze	8	spokojená.	Na	kvalitu	života	se	ale	ptáme	našich	občanů	i	pomocí	anket.	Tento	rok	
jsme	 zapojili	 občany	 do	 prvního	 ročníku	 tzv.	 participativního	 rozpočtu	 „Moje	 Osmička“	
(https://mojeosmicka.zapojtese.eu/).	 Lidé	 nám	 představili	 37	 nápadů	 na	 zkvalitnění	
veřejného	prostoru,	připravili	si	prezentace,	s	jejichž	pomocí	své	nápady	představili	odborům	
úřadu	 a	 následně	 veřejnosti.	 V	listopadu	 končí	 hlasování	 o	 projektech	 našich	 spoluobčanů	
a	jsem	 zvědavý,	 které	 získají	 dostatečnou	 podporu	 a	 tzv.	 si	 ukousnou	 z	 částky	 10	mil.	 Kč,	
kterou	 jsme	 pro	 tento	 první	 ročník	 vyčlenili	 z	rozpočtu	 MČ	 Praha	 8	 pro	 rok	 2018.	
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Participativní	rozpočet	je	další	metoda,	která	vtahuje	občany	do	udržitelného	rozvoje	Prahy	
8	a	posiluje	důvěru	mezi	nimi	a	radnicí.	

Hodně	 cestuji	 nejen	 po	 Evropě	 a	 přináším	 si	 tak	 další	motivace	 do	 své	 práce	 s	občany	 na	
příkladech	 dobré	 praxe.	 Snažím	 se	 vysvětlovat,	 že	 jsme	 všichni	 součástí	 uceleného	
ekosystému,	 který	musíme	 chránit	 a	 pečovat	 o	 něj.	Neměli	 bychom	 se	 zajímat	 jen	 o	 sebe	
a	své	 blízké	 okolí,	 ale	 pomáhat	 i	 lidem,	 kteří	 nemají	 jednoduchý	 život.	 Proto	 jsem	 rád,	 že	
můžeme	 jít	 příkladem	 v	oblasti	 podpory	 férového	 obchodování	 v	zemích	 globálního	 jihu	
a	prosazování	 značky	 fairtrade.	 Získáním	 titulu	 Fairtradová	 městská	 část	 se	 ještě	 více	
zintenzivnila	 spolupráce	 s	organizacemi	 jako	 Fairtrade	 Česko	 a	 Slovensko	 a	 Ekumenická	
akademie.	 Nedávno	 jsme	 pořádali	 na	 Karlínské	 obchodní	 akademii	 workshop	 s	farmářem	
z	Mexika,	který	vyprávěl	o	svém	životě	drobného	zemědělce	fairtradové	ekokávy.	Uvědomil	
jsem	 si,	 jak	 je	 náš	 život	 ve	 srovnání	 s	jeho	 jednoduchý	 a	 bezproblémový.	 Naší	 snahou	 je	
proto	 naplňování	 globálních	 cílů	 udržitelného	 rozvoje	 definovaných	 OSN,	 které	 jsou	
rozpracovány	 v	dokumentu	 Strategický	 rámec	 udržitelného	 rozvoje	 ČR	 do	 roku	 2030.	
Některá	 města	 již	 pracují	 s	kritérii	 sociálními	 a	 environmentálními	 při	 zadávání	 veřejných	
zakázek.	 Mezi	 ně	 se	 chceme	 také	 zařadit.	 Máme	 nově	 zpracovanou	 Studii	 možností	
udržitelné	 spotřeby	 městské	 části	 Praha	 8,	 která	 přichází	 s	příklady,	 jak	 tato	 kritéria	 do	
veřejných	 zakázek	 promítat.	 Nejsme	 ale	 úplnými	 nováčky,	 protože	 pokud	 pořádáme	 akce	
s	cateringem,	snažíme	se	podporovat	sociální	podniky	a	fairtrade.	

Na	 závěr	 přeji	 všem,	 kteří	 se	 rozhodnou	 jít	 různými	 směry	 a	 cestami	 při	 rozvoji	 svých	
municipalit,	 aby	 došli	 do	 toho	 správného	 cíle	 a	 pochopili,	 co	 znamená	 „dělat	 správné	 věci	
správně“.	
	
Zástupce	starosty	MČ	Praha	8	
MgA.	Petr	Vilgus,	Ph.D	
	

	
Foto:	archiv	MČ	Praha	8	

	
Kontaktní	osoba:	Bc.	Iva	Hájková,	koordinátorka	Místní	Agendy	21	
E-mail:	Iva.Hajkova@praha8.cz	
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Mladí	ochránci	přírody,	z.	s.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto:	archiv	MOP	
	
Náš	spolek	nabízí	následující	služby	v	oblasti	EVVO:	
• terénní	vycházky	a	exkurze	zaměřené	na	studánky	a	prameny	v	Praze	
• přednáška	a	promítání	na	téma	Studánky	a	prameny	v	ČR	(popř.	pouze	v	Praze)	
• portál	 Národní	 registr	 pramenů	 a	 studánek	 v	ČR	www.estudanky.eu	 obsahující	 více	

než	10	tisíc	volně	přístupných	vodních	zdrojů	po	celé	ČR	
• publikace	(letáky)	o	studánkách	v	několika	nejvýznamnějších	lokalitách	Prahy	
• informace	o	kvalitě	vody	ve	vybraných	studánkách	a	pramenech	
• informace,	rady,	návody	a	další	tipy	na	úpravu	studánek	
• provoz	ekoporadny	(email,	telefon,	osobní	návštěva)	s	mnoha	tématy	
• zajištění	 osvětového	 programu	 na	 akcích	 pro	 veřejnost	 typu	 Den	 Země,	 Ekodny,	

Ekojarmark,	Zažít	město	jinak	apod.	
• fotografická	soutěž	Příroda	objektivem	zaměřená	na	přírodu	v	ČR	
• Minuta	pro	Zemi	–	kampaň	zaměřená	na	životní	prostředí	každého	a	konkrétní	aktivity	

pro	každého	podle	jeho	možností	
• Hledání	 jara	 –	 kampaň	 zaměřená	 na	 „pátrání	 po	 jaru“	 v	celé	 ČR;	 jedná	 se	 o	 laický	

průzkum,	který	však	lze	propojit	s	odbornou	částí	
• terénní	 přírodovědní	 soutěž	 Šárka	 (Praha)	 –	 soutěžní	 stezka	 se	 stanovišti	 pro	 děti	

a	doprovodné	osvětové	programy	pro	všechny	věkové	kategorie	
• vzdělávací	 kurzy	 pro	 pracovníky	 i	 dobrovolníky	 pracující	 s	dětmi	 a	 mládeží	 (vedoucí	

oddílu,	hlavní	vedoucí	dětských	táborů,	bezpečnostní	pravidla	atd.)	
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• publikační	 činnost,	 distribuce	 osvětových	 materiálů	 zaměřených	 na	 EVVO	 a	 ŽP,	
spolupráce	 na	 informačních	 kampaních	 a	 materiálech	 (tištěných	 i	 elektronických)	
v	oblastech	EVVO	a	ŽP	

• realizace	a	spolupráce	na	projektech	v	oblasti	EVVO	a	ŽP	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto:	archiv	MOP	
	
Kontaktní	osoby:	Ing.	Michal	Kuklík,	Jana	Stibralová	
E-mail:	CDM@emop.cz,	JS@emop.cz	
	
sídlo:	Dittrichova	337/9,	Praha	2	
více	informací:	www.ekosouteze.cz,	www.emop.cz,	www.estudanky.eu	
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Nadace	Neziskovky.cz	

O	Nadaci	Neziskovky.cz	
Potřebujete	 poradit,	 jak	 zrealizovat	 váš	 prospěšný	 nápad?	 Chcete	 se	 zlepšit	 v	 práci	
v	neziskovce	 a	 potkat	 lidi	 z	 oboru,	 kteří	 řeší	 stejné	 problémy	 jako	 vy?	Hledáte	 neziskovou	
organizaci,	 kterou	 byste	 podpořili?	 Nadace	 Neziskovky.cz	 je	 tu	 pro	 všechny,	 které	 zajímá	
neziskový	sektor	-	ať	už	pracují	v	neziskovce,	chystají	se	 ji	založit	nebo	chtějí	s	neziskovými	
organizacemi	navázat	kontakt	a	spolupráci.	

Co	pro	vás	máme?	
Pracovníkům	neziskovek	 předáváme	 zkušenosti	 s	řízením	organizací	 na	 odborných	 kurzech	
a	v	 praktických	 workshopech.	 Individuálně	 pomáháme	 s	řešením	 konkrétních	 problémů	
během	odborných	konzultací.	V	nezisku	se	vyznáme	a	poradíme	se	vším	od	práva,	účetnictví,	
přes	finanční	řízení	nebo	marketing.		
Nově	neziskovky	mohou	využívat	online	aplikaci	Grantový	diář	a	výrazně	si	tak	ulehčit	práci	
s	vyhledáváním	grantových	a	dotačních	příležitostí.	„Grantovým	diářem	dosud	proběhlo	přes	
čtyři	 a	 půl	 tisíce	 výzev,	 databázi	 neustále	 aktualizujeme.	 Výzvy	 si	 můžete	 filtrovat	 podle	
oblastí,	které	vás	zajímají,	nebo	dle typu	vyhlašovatele.	Sami	si	také	volíte	způsob	upozornění	
na	 nové	 výzvy,	 aby	 vám	 už	 žádná	 neutekla,“	 představuje	 některé	 z	výhod	 Aneta	 Plevová	
z	Nadace	Neziskovky.cz.		

Kus	nezisku	pro	všechny	
Aby	 o	 neziskovkách	 bylo	 slyšet,	 propojujeme	 je	 s	komerční	 sférou	 i	 veřejností.	 Aktivně	 se	
také	věnujeme	analýzám	a	průzkumům	v	neziskových	organizacích.	Firmám	jsme	k	dispozici	
při	rozvoji	jejich	CSR	aktivit	i	dárcovství.	Pomáháme	všem	dostat	se	k	prospěšným	projektům	
blíž	-	zůstaňte	ve	střehu	a	inspirujte	se	čtením	ze	Světa	neziskovek.	
	
	

Foto:	Neziskovky.cz	
	
Kontaktní	osoba:	Libor	Marek	
E-mail:	marek@neziskovky.cz	
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Nadace	Partnerství	–	Otevřená	zahrada	

Vzdělávací	a	poradenské	centrum	Otevřená	zahrada	
	
CHYTRÉ	A	UDRŽITELNÉ	STAVĚNÍ	–	 vzdělávání	a	motivační	exkurze	pro	 firmy	 i	pracovníky	
veřejné	správy	
	
Vzdělávací	 a	poradenské	 centrum	Otevřená	 zahrada,	 které	 vybudovala	Nadace	 Partnerství,	
je	 komplex	 pasivních	 administrativních	 budov	 (rekonstrukce	 a	 novostavba)	 v	centru	 Brna.	
Díky	 kvalitním	 izolacím	 a	chytrým	 technologiím	 se	 řadí	 k	energeticky	 nejúspornějším	
kancelářským	prostorům	v		České	 republice.	Šetříme	vodu,	energii,	 recyklujeme,	 snižujeme	
dopad	na	 životní	 prostředí.	 Technologická	 řešení,	 která	 jsme	pro	 stavbu	 zvolili,	 nám	ušetří	
mnoho	 provozních	 nákladů.	 Bilanci	 energií	 a	 vody	 od	 roku	 2013	 důsledně	měříme	 a	 data	
pravidelně	 vyhodnocujeme,	 takže	 víme,	 co	 funguje,	 a	 co	 ne.	 Máme	 unikátní	 data	 o	 vlivu	
zelené	 střechy	 na	 zachycování	 srážek	 a	 po	 pěti	 letech	 provozu	máme	 spolehlivé	 podklady	
k	ekonomické	 návratnosti	 většiny	 použitých	 technologií.	 Navíc	 je	 areál	 dobrým	 příkladem	
kvalitního	urbanistického	řešení	a	odpovědné	modernizace	města	či	obce.		Rozlehlá,	veřejně	
přístupná	 komunitní	 a	 vzdělávací	 zahrada	 s	městskou	 farmou,	 která	 pasivní	 budovu	
obklopuje,	vytváří	příjemné	místo	pro	život	lidí	v	centru	města.		
	

	
Foto:	archiv	Nadace	Partnerství	

	
Chcete	 vidět	 vše	 na	 vlastní	 oči?	 Chystáte	 sami	 rekonstrukci	 nebo	 výstavbu	 nové	 budovy,	
výrobní	haly,	školy,	domova	důchodců,	kulturního	zařízení?	Přijeďte	se	k	nám	inspirovat.	
	
• Podělíme	 se	 s	vámi	 o	 reálné	 zkušenosti	 z	provozu	 pasivních	 budov	 a	 chytrých	

technologií	podpořené	systematickým	sledováním	dat.		
• Provedeme	vás	pasivními	budovami	 i	areálem	s	modelovými	adaptačními	opatřeními	

na	změnu	klimatu.	
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• Zkonzultujeme	 s	 vámi	 řešení	 na	 míru	 vhodné	 pro	 vaši	 obec,	 pomůžeme	 vám	
zformulovat	investorské	zadání	pro	projektovou	přípravu	vaší	investice.	

• Poradíme	vám,	jak	se	připravit	na	změny	legislativy	týkající	se	nulové	spotřeby	energií	
v	praxi.	

	
	

Foto:	archiv	Nadace	Partnerství		
	
Inspirační	a	vzdělávací	program	pro	váš	úřad	/	pro	vaši	firmu	připravíme	na	míru.		
	
Více	na	www.	http://www.otevrenazahrada.cz/pro-obce	
	
Kontaktní	osoba:	Ing.	Petr	Kazda	
E-mail:	petr.kazda@nap.cz	
tel.	736	676	588	
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Nadace	Proměny	Karla	Komárka	

Nadace	 Proměny	 Karla	 Komárka	 je	 soukromá	 nezisková	
organizace,	 která	 se	 zasazuje	 o	 rozvoj	 měst	 v	 České	 republice	
a	lepší	 povědomí	 společnosti	 o	 architektuře,	 krajinné	 tvorbě	
a	významu	prostředí	pro	život.		

Nadace	 přispívá	 k	 tomu,	 aby	 se	 stal	 kvalitně	 řešený	 veřejný	 prostor	 přirozenou	 součástí	
života	ve	městě,	 aby	 se	do	 jeho	 souvisících	proměn	více	 zapojovala	 široká	veřejnost	a	aby	
městské	prostředí	nabízelo	více	vhodných	příležitostí	pro	zdravý	a	všestranný	rozvoj	dětí.	

V	 rámci	 grantových	 programů	 poskytuje	 nadace	 finanční,	 konzultační	 a	 odbornou	
podporu	projektům,	jejichž	cílem	je	proměna	konkrétních	míst.		

• V	programu	Parky	pomáhá	městům	rozvíjet	parkově	upravená	veřejná	prostranství	–	
v	úzké	spolupráci	mezi	samosprávou,	obyvateli	města	a	odbornou	veřejností.		

• V	programu	 Zahrada	 hrou	 pomáhá	 proměňovat	 české	 školní	 zahrady	 v	 inspirativní	
prostředí,	které	přispívá	ke	zdravému	a	všestrannému	rozvoji	dětí.		

• V	programu	Proměň	své	město	podporuje	neziskovky	a	aktivní	občany,	kteří	vlastní	
iniciativou	usilují	o	dobře	fungující	veřejný	prostor	v	jejich	městech	a	obcích.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Program Parky. Foto: Nadace Proměny Karla Komárka	

Vedle	 pomoci	 konkrétním	 projektům	 se	 nadace	 věnuje	všeobecné	 osvětě	 veřejnosti.	
Provozuje	 tematický	Portál	Proměn.cz,	pořádá	konference,	semináře,	exkurze	a	přednášky,	
vydává	vzdělávací	materiály	a	seznamuje	děti	s	architekturou	a	s	principy	tvorby	městského	
prostředí.	

Kontaktní	osoba:	Petra	Hrubošová		
E-mail:	petra.hrubosova@nadace-promeny.cz	
Více	na	www.nadace-promeny.cz	
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Národní	 ústav	 pro	 vzdělávání,	 školské	 poradenské	 zařízení	 a	 zařízení	
pro	další	vzdělávání	pedagogických	pracovníků	(NÚV)	

Posláním	 Národního	 ústavu	 pro	 vzdělávání	 (NÚV)	 je	 všestranně	 pomáhat	 rozvoji	
všeobecného,	odborného,	uměleckého	a	jazykového	vzdělávání	a	podporovat	školy	v	oblasti	
pedagogicko-psychologického,	 výchovného	 a	 kariérového	 poradenství	 a	 dalšího	 vzdělávání	
pedagogických	pracovníků.	To	vše	s	důrazem	na	celoživotní	učení	a	spolupráci	 s	Evropskou	
unií.	NÚV	je	organizace	přímo	řízená	Ministerstvem	školství,	mládeže	a	tělovýchovy.	

NÚV	 metodicky	 podporuje	 školy	 při	 začleňování	 témat	 environmentálního	 vzdělávání,	
výchovy	a	osvěty	a	udržitelného	rozvoje	do	výuky	více	než	15	let,	a	to	jak	v	počátečním,	tak	
počátečním	odborném	vzdělávání.		

Sledujeme	 přitom	 cíl	 naplnit	 závěry,	 které	 vyplývají	 ze	 závazných	 dokumentů	 na	 národní	
úrovni,	 tj.	 původního	 Státního	 programu	 EVVO	 v	 ČR	 schváleného	 v	roce	 2000	 a	 Strategie	
vzdělávání	pro	udržitelný	rozvoj	ČR	a	její	Akční	plán	(2008-2015),	který	stanovoval	priority	a	
strategická	opatření	pro	vzdělávání	v	této	oblasti.		

Nyní	 je	 stěžejním	 dokumentem	 Státní	 program	 environmentálního	 vzdělávání,	 výchovy	
a	osvěty	a	environmentálního	poradenství	na	léta	2016–2025	(dále	SP	EVVO	a	EP),	který	byl	
schválen	 v	červnu	 2016.	 V	rámci	 jednotlivých	 opatření	 jsou	 plněny	 úkoly	 z	tohoto	
dokumentu	vyplývající.	NÚV	se	zúčastnil	veřejného	projednávání	návrhu	Státního	programu	
EVVO	a	 EP	na	Ministerstvu	 životního	prostředí,	 je	 členem	pracovní	 skupiny	 při	MŽP	 a	 řeší	
s	MŽP	mj.	návrhy	na	 revize	 rámcových	vzdělávacích	programů	 (RVP)	 týkající	 se	námětů	 jak	
pro	společnou	a	průřezovou	část	RVP,	tak	odbornou	oblast.	

Zaměřujeme	 se	 například	 na	metodickou	 podporu	 středních	 odborných	 škol,	 kde	 žáci	 pod	
vedením	 učitelů	 zpracovávají	 projekty	 zaměřené	 na	 aplikaci	 a	využití	 témat	 obnovitelných	
zdrojů	 energie,	 úspor	 energie	 a	snižování	 emisí	 v	dopravě.	 NÚV	 v	této	 oblasti	 dlouhodobě	
spolupracuje	 se	 členy	 Asociace	 Enersol,	 pravidelně	 se	 zúčastňuje	 soutěžních	 přehlídek	
žákovských	 projektů	 na	 krajské,	 celostátní	 i	mezinárodní	 úrovni	 v	roli	 hlavních	 odborných	
gestorů	v	hodnoticích	komisích.	

NÚV	rovněž	úzce	spolupracuje	s	Klubem	ekologické	výchovy	(KEV),	je	členem	valné	hromady,	
účastní	se	pravidelně	jednání	výboru	KEV	a	každoročně	středoškolské	konference	probíhající	
v	prostorách	MŠMT,	kde	žáci	středních	škol	prezentují	své	práce	zaměřené	na	oblast	EVVO	
a	VUR.	

V	neposlední	 řadě	NÚV	průběžně	 zveřejňuje	 příklady	 dobré	 praxe	 z	různých	 stupňů	 a	typů	
škol	 na	Metodickém	 portálu	 RVP.CZ,	 kde	 jej	mohou	 využívat	 jak	 pedagogové,	 tak	 i	 široká	
veřejnost.	
	
Kontaktní	osoba:	Zorka	Husová	
E-mail:	zorka.husova@nuv.cz	
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Sázíme	stromy	z.ú.	

Sázíme	stromy	tam,	kdy	by	 je	 jinak	nikdo	nevysadil!	Naším	posláním	 je	podpořit	v	 lidech	
vědomí,	že	jednoduchým	způsobem	můžeme	pro	přírodu	udělat	hodně	dobrého.		
	
Propojujeme	 firmy,	 obce	 a	 dobrovolníky	 a	 společně	 sázíme	 stromy	 na	místech,	 kde	 je	 to	
nejvíce	potřeba.	Peníze	získáváme	od	firem,	které	se	rozhodnou	podpořit	životní	prostředí.	
S	obcemi	 vyhledáváme	 nejvhodnější	 lokality,	 které	 by	 jinak	 zůstaly	 neosázeny.	
A	s	dobrovolníky,	často	samotnými	zaměstnanci	firem,	nakonec	stromy	vysázíme.	
	

	
Foto:	archiv	Sázíme	stromy	

	
Pro	firmy:	
• Dva	v	jednom	–	teambuilding	pro	vaši	firmu	

Strávíte	den	na	čerstvém	vzduchu,	zažijete	se	jinak,	budete	v	přímém	kontaktu	s	hlínou,	
zemí	 a	 možná	 se	 trochu	 i	 zapotíte.	 Naprostá	 většina	 lidí	 odchází	 s	 dobrým	 pocitem,	
úsměvem	na	rtech	a	předsevzetím	si	sázení	stromů	ještě	zopakovat.	

• Finanční	dar	na	stromy	
Pokud	 nechcete	 přímo	 sázet,	 ale	 chcete	 udělat	 něco	 pro	 stromy	 a	 životní	 prostředí,	
můžete	 výsadbu	 podpořit	 finančně.	 Použijeme	 vaše	 peníze	 v	 lokalitách,	 kde	 je	 méně	
firem	a	tak	logicky	i	méně	poptávek	po	teambuildingových	sázecích	akcích.	

• Dlouhodobé	partnerství		
vnímáme	 jako	 podporu	 jakoukoli	 pravidelnou	 měsíční	 nebo	 roční	 částkou,	 kterou	
budeme	 moci	 využít	 na	 provozní	 náklady,	 jako	 je	 například	 nakoupení	 nářadí,	
komunikaci	s	obcemi	či	zaškolení	nových	kolegů.		

• Dárkový	certifikát	
Hledáte-li	pro	své	obchodní	partnery	nebo	zaměstnance	netradiční	a	hlavně	smysluplný	
dárek,	darujte	strom!	Certifikát	vám	dodáme	dle	vašeho	přání	buď	elektronicky	nebo	 i	
v	papírové	podobě.	
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Pro	obce:	
Pokud	chcete	ve	své	obci	sázet	stromy,	jste	ochotni	se	o	ně	následně	starat,	ale	z	finančního,	
organizačního	nebo	jiného	důvodu	to	nevychází,	pak	hledáme	právě	vás.	
• Chceme	stromy	pro	obec	

Firmy	nás	průběžně	kontaktují	s	tím,	že	chtějí	výsadbu	stromů	podpořit	a	my	na	základě	
přibližných	představ	o	rozsahu	sázení	hledáme	mezi	obcemi	vhodnou	lokalitu.	Budeme-
li	o	vás	vědět,	dostanou	se	k	vám	stromy	rychleji.		

• Klub	zapojených	obcí		
je	klub	pro	obce,	které	s	námi	sázely	nebo	chtějí	sázet	(případně	nás	chtějí	jen	podpořit)	
a	přispějí	nám	drobnou	roční	částkou	na	provozní	náklady.	

	

	
Foto:	archiv	Sázíme	stromy	

	
Kontaktní	osoba:	Martina	Pavelková	
E-mail:	martina.pavelkova@sazimestromy.cz	
Tel.:	724	281	233	
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Síť	ekologických	poraden	STEP	

Pomůžeme	 vám	 dosáhnout	 environmentálně	 šetrnějšího	
a	levnějšího	 provozu	 vaší	 instituce.	 Nabízíme	 služby,	 díky	 kterým	
zlepšíte	 chod	 vaší	 organizace	 a	 návyky	 zaměstnanců.	 Navrhneme	
konkrétní	 vylepšení,	 které	 vám	 ušetří	 čas,	 peníze	 a	 jsou	 šetrná	
k	životnímu	prostředí.	V	případu	zájmu	o	naše	služby	nás	neváhejte	
kontaktovat.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Foto:	archiv	Ekoporadny	
	
Čeho	s	naší	pomocí	dosáhnete?	
• Ušetříte	provozní	náklady.	
• Stanete	se	vzorem	v	hospodaření	pro	ostatní	instituce	i	domácnosti.	
• Budete	šetrní	k	životnímu	prostředí.	
• Zefektivníte	práci	vašich	zaměstnanců.	

Jak	toho	dosáhnete?	
• Uděláme	analýzu	provozu	vaší	instituce.	
• Společně	navrhneme	akční	plán	s	konkrétními	změnami	provozu.	
• Zaměstnanci	absolvují	školení	o	šetrném	provozu	institucí.	
• S	naší	pomocí	zavedete	environmentální	kritéria	do	vašich	veřejných	zakázek.	

Kontaktní	osoba:	Petr	Ledvina	
E-mail:	petr.ledvina@veronica.cz	
http://www.zeleneuradovani.cz		
http://www.ekoporadna.cz	
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Síť	středisek	ekologické	výchovy	Pavučina,	z.	s.	

Jsme	 Pavučina,	 síť	 středisek	 ekologické	 výchovy.	 Střešní	 organizace	 pro	 ty,	 kdo	 se	 věnují	
environmentální	 výchově	 v	 České	 republice.	 Pavučinu	 založilo	 8	 organizací	 v	 roce	 1996	
z	potřeby	prohloubit	vzájemnou	spolupráci.	Dnes	je	nás	43	členů	a	1	pozorovatel.	

Realizujeme	 především	 programy	 s	celostátní	 působností,	 které	 jsou	 určeny	 hlavně	
pedagogům	 všech	 stupňů	 škol.	 Další	 řadu	 aktivit	 a	 činností	 realizují	 naši	 členové.	 Jsou	 to	
především:	 ekologické	 výukové	 programy	 (denní	 i	 pobytové),	 vzdělávací	 akce	 pro	
pedagogické	pracovníky,	mimoškolní	činnosti	pro	děti	a	mládež,	akce	pro	širokou	veřejnost	
a	publikační	činnost.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

Foto:	Ing.	arch.	Marie	Košvancová	
	
Více	o	naší	činnosti	a	možnosti	zapojit	se	do	našich	aktivit	naleznete	na:	
www.pavucina-sev.cz	
www.ekopobyt.cz	
www.e-bedrnik.cz	
	
Kontaktní	osoba:	Blanka	Toušková	
E-mail:	info@pavucina-sev.cz 
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Středisko	ekologické	výchovy	hl.	m.	Prahy	Toulcův	dvůr,	z.s.	

Středisko	 ekologické	 výchovy	 Toulcův	 dvůr	 v	pražské	 Hostivaři	 	 je	 otevřeným	 prostorem	
k	prožitkům,	které	 rozvíjejí	 pozitivní	 vztah	k	přírodě	a	 společnosti.	Na	 základě	 toho	poslání	
vzniká	v	tomto	historickém	areálu	s	rozsáhlými	pozemky	pestrá	škála	aktivit	pro	děti,	školy,	
pedagogy,	rodiny,	širokou	veřejnost	i	firmy.	Právě	spolupráci	s	firemním	sektorem	vnímáme	
v	poslední	době	jako	velmi	důležitou	a	oboustranně	přínosnou.		

V	našem	 areálu	 a	 s	našimi	 erudovanými	 lektory	 připravujeme	 dobrovolnické	 akce	 „Jeden	
den	pro	přírodu“.	Jejich	součástí	je	práce	v	přírodním	areálu	a	na	farmě,	seznámení	se	SEV	
hl.	 m.	 Prahy	 Toulcův	 dvůr	 a	 jeho	 fungováním	 a	 hodinová	 exkurze	 spojená	 s	odborným	
výkladem.	 Téma	 exkurze	 si	 účastníci	 vždy	 volí	 z	připravené	 nabídky.	 V	té	 jsou	 například	
témata	o	třídění	a	recyklaci,	šetrném	zacházení	se	zdroji	či	o	biopotravinách.	

Mezi	 vyhledávané	 aktivity	 patří	 též	 teambuildingy	 či	 environmentální	 semináře	 pro	
zaměstnance.	 Délka	 a	 obsah	 je	 s	firmami	 předem	 konzultován	 a	 semináře	 připravujeme	
zcela		„na	míru“.	K	oblíbeným	tématům	patří	„Zelená	kancelář“	a	„Zelená	domácnost“.	Tyto	
akce	 poskytují	 zajímavé	 a	 netradiční	 možnosti	 environmentální	 osvěty	 a	 nenásilné	
seznámení	s	řadou	environmentálních	témat.	
	

	
Foto:	archiv	Střediska	ekologické	výchovy	hl.	m.	Prahy	Toulcův	dvůr	

	
Rádi	 připravíme	 také	 akce	 na	 klíč,	 kde	 jsme	 schopni	 zajistit	 vše	 od	 programu	
s	profesionálním	 lektorským	 týmem	 přes	 prostory,	 ubytování,	 techniku	 až	 po	 catering	
a	gastronomické	služby.	

Mezi	 společnosti,	 se	 kterými	 Toulcův	 dvůr	 dlouhodobě	 spolupracuje	 patří	 například	 IKEA,	
ČSOB	či	DM	drogerie	markt.		
	
Kontaktní	osoba:	Zuzana	Říšská	
E-mail:	tajemnik@toulcuvdvur.cz	


