SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
pro realizaci projektu Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v České republice
Smluvní strany:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

jednající:

Ing. Tomášem Kažmierským, ředitelem
finančních a dobrovolných nástrojů

IČO:

00164801

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxx

zástupce pro věcná jednání:

Mgr. Miroslav Novák

(dále jen „ministerstvo“)

a

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
se sídlem:

Senovážné náměstí 977/24

jednající:

Mgr. Petrem Danišem, předsedou

IČO:

65667131 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

číslo účtu:

xxxxxxxxxx

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl L, vložka 7495
(dále jen „spolek“)
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odboru

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se Zásadami vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy, schválenými usnesením vlády
ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013
č. 479 a usnesení vlády 6. srpna 2014 č. 657, a v souladu se Směrnicí MŽP č. 2/2017
pro poskytování podpory dlouhodobé spolupráce s nestátními neziskovými
organizacemi v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
ze dne 13. března 2017, tuto

smlouvu o dlouhodobé spolupráci
(dále jen „smlouva“)
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Ministerstvo životního prostředí zabezpečuje realizaci Státního programu
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství
na léta 2016 – 2025 schváleného usnesením vlády ze dne 20. července 2016
č. 652 (dále jen „Státní program“).
2. V rámci realizace opatření 3.1.4. Státního programu a jeho akčního plánu
má ministerstvo uloženo uzavřít a vyhodnocovat smlouvy o dlouhodobé spolupráci
se strategickými partnery z řad NNO, resp. s významnými síťovými organizacemi
v oblasti EVVO a EP dle usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 608 o Státní
politice vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 až 2020.
3. Spolek realizuje projekty z oblasti EVVO, které jsou ministerstvem podporovány
dotacemi, protože mimořádně vhodně naplňují záměry strategických materiálů
EVVO.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že se smlouva řídí platnými a účinnými právními
předpisy České republiky.
5. Ministerstvo i spolek se zavazují dodržovat všechna ustanovení smlouvy a všech
jejích příloh, které jsou její nedílnou součástí.
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Článek 2
Předmět smlouvy
1. Smlouva slouží k zajištění realizace víceletého projektu podle odstavce 2 tohoto
článku, který je její nedílnou přílohou. Projekt přispívá k naplňování Státního
programu.
2. Specifikace projektu (dále jen „projekt“), který je předmětem smlouvy:
a. Název projektu: Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v České republice.
b. Projekt tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.
c. Projekt a jeho rozpočet jsou každoročně evaluovány a upřesňovány
při podávání žádostí o dotaci v rámci Programu na podporu projektů
nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020 dle Směrnice
MŽP č. 11/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci Programu
na podporu projektů nestátních neziskových organizací na léta 2016 – 2020.
d. Všechny parametry projektu, uvedené v Příloze č. 1 smlouvy, jsou pro spolek
závazné ve znění každoročních evaluací.
Článek 3
Práva a povinnosti smluvních stran
1. Spolek se zavazuje:
a. plnit všechny smluvní povinnosti, uvedené ve smlouvě a všech jejích
přílohách,
b. realizovat projekt s náležitou péčí, efektivitou a transparentností v souladu
s nejlepší praxí v příslušné oblasti,
c. evaluovat každoročně projekt ve spolupráci s ministerstvem a každoročně
předkládat roční průběžnou zprávu, zjednodušenou žádost o dotaci včetně
upřesněného rozpočtu apod. v souladu s pokyny ministerstva,
d. informovat ministerstvo o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv
na realizaci projektu, na plnění smlouvy nebo na její platnost, zejména
o nepříznivém vývoji v oblasti příjmů a výdajů projektu i spolku.
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2. Spolek souhlasí se zveřejněním údajů o projektu i plného znění smlouvy včetně
příslušných metadat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a dalších relevantních právních
předpisů.
3. Ministerstvo se zavazuje:
a. pokládat víceletý projekt za dlouhodobou aktivitu ve smyslu strategie
ministerstva (Státní program) a spolek, který jej realizuje, za partnera v této
strategii,
b. podporovat projekt po dobu trvání smlouvy, a to v prvním smluvním roce
poskytnutím dotace ve výši 100 % oprávněných nákladů projektu a v dalších
smluvních letech poskytnutím dotací ve výši minimálně 70 % dotace
poskytnuté v předchozím roce; tuto povinnost ministerstvo nemá, pokud došlo
k takovému vývoji státního rozpočtu na daný kalendářní rok, že nebylo možné
na příslušný dotační program vyčlenit dostatečný objem finančních
prostředků,
c. informovat spolek o uvolnění dotace na kalendářní rok 2018 nejpozději
do konce února 2018, pokud spolek splní své povinnosti specifikované
v odstavci 1 tohoto článku,
d. spolupracovat na evaluaci projektu,
e. projednávat se spolkem změny ve strategii ministerstva, konkrétně v oblasti,
které se projekt týká.
4. Smluvní strany se zavazují spolupracovat na propagaci obsahu a realizace smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících
ze smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nebo opomenutím
nepoškodily dobré jméno České republiky.
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouvou nejsou dotčeny povinnosti vyplývající
z Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na příslušný rozpočtový rok.
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Článek 4
Doba účinnosti smlouvy
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy
do 31. prosince 2018.

Článek 5
Ukončení smlouvy
1. Účinnost smlouvy končí uplynutím doby uvedené v článku 4 smlouvy.
2. Smlouva může být vypovězena bez výpovědní doby kteroukoliv ze smluvních stran,
jestliže:
a. jedna ze smluvních stran nesplní některou ze svých povinností podle smlouvy,
a to ani po písemné výzvě druhé smluvní strany, případně v přiměřené lhůtě
nepodá uspokojivé vysvětlení,
b. je rozhodnuto o zrušení spolku a o jeho vstupu do likvidace,
c. je vůči spolku vedeno exekuční nebo insolvenční řízení,
d. má spolek závazky vůči státu po lhůtě splatnosti,
e. se spolek dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
3. Výpověď smlouvy je účinná dnem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. Smlouva může být ukončena rovněž na základě písemné dohody obou smluvních
stran.

Článek 6
Porušení smluvních podmínek, řízení a urovnávání sporů
1. V případě porušení smluvních podmínek jednou ze smluvních stran postupuje druhá
smluvní strana podle této smlouvy. Veškeré případné spory vzniklé mezi smluvními
stranami na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou budou primárně řešeny
smírně jednáním smluvních stran.
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Článek 7
Kontaktní osoby
1. Ministerstvo určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy:
Mgr. Miroslav Novák, odbor finančních a dobrovolných nástrojů (tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx).
2. Spolek určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy:
xxxxxxxxxx (tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx).
3. Kontaktní osoba je osoba oprávněná jednat za příslušnou smluvní stranu
v záležitostech naplňování smlouvy. Kontaktní osoba však není oprávněna měnit
smlouvu nebo její obsah.
4. Jakákoliv sdělení a oznámení smluvních stran budou činěna písemnou formou
a předána osobně či odeslána dopisem nebo e-mailem, a to na adresu či emailovou
adresu kontaktní osoby smluvní strany, uvedené v této smlouvě.
Článek 8
Závěrečná ustanovení
1. Změny a doplnění smlouvy je možné činit jen ve formě vzestupně číslovaných
písemných dodatků podepsaných smluvními stranami. Pro platnost dodatku
se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy s příslušnými metadaty v Informačním systému
Registr smluv v souladu se zákonem o registru smluv, přičemž toto uveřejnění
provede ministerstvo.
3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž ministerstvo obdrží dva stejnopisy
a spolek obdrží dva stejnopisy.
4. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
a. Příloha č. 1: Projekt,
b. Příloha č. 2: Výpis ze spolkového rejstříku.
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5. Smluvní strany prohlašují po přečtení smlouvy, že souhlasí s jejím obsahem, že byla
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Za ministerstvo:

Za spolek:

V Praze, dne 30. června 2017

V Praze, dne 30. června 2017

Ing. Tomáš Kažmierski

Mgr. Petr Daniš

ředitel odboru finančních a dobrovolných
nástrojů

předseda
Síť středisek ekologické výchovy
Pavučina, z. s.

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

v z. Blanka Toušková, ředitelka,
na základě plné moci
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Příloha č. 1: Projekt

1. Název projektu
Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České
republice.

2. Věcný popis navrhovaného projektu
Zajišťování metodické podpory subjektům a pracovníkům působícím v EVVO
1. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ EVVO
Dílčí aktivity:

Semináře pro lektory ekologických výukových programů

V obou letech realizace projektu budou probíhat semináře pro lektory ekologických
výukových programů. Semináře budou určeny jednak pro začínající lektory
v environmentální výchově, část z nich bude naopak určena pro lektory, kteří
se již ekologické výchově věnují delší dobu a mají zkušenosti s touto činností.
Cílem seminářů pro začínající lektory je uvést tyto osoby do základů environmentální
výchovy, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce metodicko-didaktické. Cílem
seminářů pro zkušené lektory je rozvoj těchto osob ve vybraných tématech a oblastech,
které předkladatel projektu vytipuje na základě mapování mezi středisek ekologické
výchovy, případně i jiným způsobem jako potřebné a z hlediska vzdělávací nabídky
nedostatečně pokryté.
Všechny semináře budou mít jednotný formát. Délka trvání seminářů bude
18 vzdělávacích hodin rozložených do 3 po sobě následujících dnů.
Semináře pro lektory EV v tomto formátu realizuje předkladatel projektu již od roku
2001. V letech 2015 – 2016 v rámci projektu podpořeného z tzv. norských fondů vznikl
ve spolupráci lektorských týmů, které se podílejí na realizaci seminářů pro začínající
lektory, základní obsahový rámec semináře, který byl díky uvedenému projektu ověřen
a který bude sloužit jako rámec i pro semináře v tomto předkládaném projektu.
Lektorsky budou semináře pro začínající lektory zajištěny pěti lektorskými týmy
tvořenými zkušenými pracovníky středisek ekologické výchovy, a to týmy z následujících
organizací: TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., Středisko ekologické výchovy a etiky
Rýchory (SEVER), Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s., Lipka – školské zařízení
pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace a Botič o.p.s.
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Lektorsky budou semináře pro pokročilé lektory zajištěny odborníky z řad středisek
ekologické výchovy, akademické sféry apod. relevantně dle témat, která budou
identifikována jako potřebná.
Poměr seminářů pro začínající a pokročilé lektory bude stanoven až na základě
průzkumu, který provede Pavučina do konce června 2017.
Semináře budou nabízeny poskytovatelům EVVO sdruženým v Síti středisek ekologické
výchovy Pavučina, z. s., organizacím uvedeným na portálu ekocentra.cz a organizacím,
které v roce 2016 a 2017 získaly podporu v rámci programu Národní síť EVVO, domům
přírody.
Termín realizace




Průzku záj u o se i áře pro pokročilé lektor ezi posk to ali progra ů EV: k ěte – čer e
ještě před případ ý zaháje í projektu .
Vlast í realiza e se i ářů: říje – prosinec 2017, leden – prosinec 2018.

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Seminář pro lektory a tvůrce programů EV

5

18 hodin jeden
seminář

75

Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Seminář pro lektory a tvůrce programů EV

4

18 hodin jeden
seminář

60

Projektové výstupy rok

2. PORADENSKÝ SERVIS PRO POSKYTOVATELE EVVO
Dílčí aktivity

Poradenské návštěvy a stáže

V obou letech realizace projektu budou probíhat poradenské návštěvy a stáže určené
pro střediska ekologické výchovy a další poskytovatele EVVO (např. domy přírody).
Poradenský servis bude určen zejména pro vedoucí pracovníky organizací
a poradenství bude zaměřeno zejména na oblasti řízení organizace věnující se EVVO,
personální řízení organizace zejména ve vztahu k programovým pracovníkům
a ekologicky šetrný provoz (organizace působící v oblasti EVVO by měla být i dobrým
příkladem uplatňování principů ekologicky šetrného provozu). Stáže budou naopak
zaměřeny zejména na výměnu zkušeností programových pracovníků.
Oblast poradenství a konzultací rozvíjí Pavučina jako předkladatel projektu již několik
let. V letech 2015 – 2016 realizovala Pavučina výše zmíněný projekt podpořený
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z norských fondů, v rámci kterého vytvořila tým poradců pro různé oblasti činnosti
poskytovatelů EVVO. V rámci projektu budou konzultace poskytovat zejména:








, pedagožka, dlouholetá ředitelka střediska ekologi ké ý ho Lipka, ě uje se roz oji
ekologi ké ý ho , říze í orga iza í, strategií
oblasti EVVO.
, ředitel SEV Chaloupk , ě uje se zej é a říze í ezisko ý h orga iza í za ěře ý h
na EVVO.
, ředitel ezisko é orga iza e TERE)A, kro ě říze í orga iza e se ě uje zej é a
k alitě EVVO, sta dardů
oblasti EVVO a rozvoji tohoto oboru.
, pedagožka, dlouhodo ě půso í í jako a ažerka ezisko ý h orga iza í SSEV
Pa uči a, Spora, z. s. s ohatý i zkuše ost i s říze í orga iza e a t or ou, realiza í
a hod o o á í ýuko ý h progra ů a projektů.
, ředitel ezisko é orga iza e Spora, z. s., za ěřují í se a e alua e a hod o o á í
progra ů z oblasti EVVO, udržitel ého roz oje a glo ál ího roz ojo ého zdělá á í.
Součástí porade ského tý u jsou dále:
SEVER ,
Botič o.p.s. ,
SEV Kaprálů Mlý ,
SEVER . Te to tý
ude dále rozšiřo á , případ ě o ěňo á .

Seznam konzultantů bude uveřejněn na webových stránkách Pavučiny včetně jejich
profilu. Případní zájemci si na základě tohoto seznamu budou moci vybrat konzultanta
a předkladatel projektu Pavučina zprostředkuje tuto konzultační návštěvu. Návštěva
bude probíhat v prostorách žadatele o konzultaci. Na každou konzultaci je vyčleněna
doba 6 hodin.
Stáže budou probíhat ve vybraných střediscích ekologické výchovy. Výběr organizací
pro stáže bude proveden do konce srpna 2017, aby bylo možné stáže realizovat od září
2017. Výkonný výbor Pavučiny tvořený zástupci středisek ekologické výchovy stanoví
požadavky na organizace přijímající stážisty. Zohledněna bude délka působení
organizace v oboru EVVO, dlouhodobé renomé organizace a rozsah a zaměření její
činnosti. Seznam vybraných organizací bude zveřejněn na webu Pavučiny, která stáže
zájemcům zprostředkuje.
Stáže budou 1 – 3denní. Jedné stáže se může zúčastnit 1 – 3 osoby z organizace.
Poradenské návštěvy a stáže budou nabízeny poskytovatelům EVVO sdruženým v Síti
středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., organizacím uvedeným na portálu
ekocentra.cz, domům přírody.
Termín realizace




Vý ěr orga iza í o příje ů stážistů: do ko e čer e e
.
Sesta e í a ídk ko zulta í a stáží pro posk to atele EVVO: čer e e – srpen 2017.
Vlast í realiza e porade st í a stáží: říje – prosinec 2017, leden – prosinec 2018.
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Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
podpořených
organizací

Poradenské návštěvy

12

6 hodin jedna
návštěva

12

Stáže

12

1 – 3 dny jedna
stáž

12

Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
organizací

Poradenské návštěvy

11

6 hodin jedna
návštěva

11

Stáže

11

1 – 3 dny jedna
stáž

11

Projektové výstupy rok

3. KONFERENCE VÝMĚNY DOBRÉ PRAXE MEZI POSKYTOVATELI EVVO
Dílčí aktivity

Krajské konference MRKEV a Mrkvička

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., dlouhodobě realizuje programy
MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) a Mrkvička, v rámci
kterých se rovněž uskutečňuje spolupráce mezi základními a středními školami
(MRKEV) a mateřskými školy (Mrkvička) na straně jedné a středisky ekologické výchovy
na straně druhé. V rámci zmíněných programů probíhají každoročně na krajské úrovni
konference s účastí zejména pedagogů a zástupců středisek ekologické výchovy.
Obsahem konferencí je výměna zkušeností a sdílení dobré praxe mezi školami
navzájem a mezi středisky ekologické výchovy a školami, dále nejrůznější semináře
a workshopy zaměřené na oblasti související s EVVO apod. Konference organizují
vybraná střediska ekologické výchovy, která v jednotlivých krajích koordinují uvedené
programy MRKEV a Mrkvička. Konference bývají jednodenní s dopoledním
a odpoledním programem.
V rámci projektu se v každém roce realizace uskuteční minimálně 10 krajských
konferencí v deseti krajích s celkovou účastí 500 osob (pedagogů škol, pracovníků
SEV a domů přírody, případně dalších zájemců).
Termín realizace


Ko fere e udou pro íhat prů ěž ě. V roce 2017 v o do í září až prosi e ,
v o do í lede až prosi e .
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roce 2018

Projektové výstupy rok 2017
Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Krajské konference MRKEV a Mrkvička

10

6 hodin jedna
konference

500 celkem

Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Krajské konference MRKEV a Mrkvička

10

6 hodin jedna
konference

500 celkem

Projektové výstupy rok

Veletrh ekologické výchovy

Veletrh ekologické výchovy je tradiční akce pořádaná každoročně na přelomu srpna
a září. V roce 2016 se uskutečnil již 23. ročník veletrhu. Jako pořadatel daného ročníku
veletrhu bývá vybráno středisko ekologické výchovy, které o pořádání projeví zájem.
Vzhledem k tomu, že pořádání akce tohoto formátu je velmi náročné, probíhá výběr
pořadatele spíše domluvou mezi středisky a Pavučinou než soutěží.
Veletrh ekologické výchovy je čtyřdenní akce zaměřená na výměnu zkušeností a sdílení
dobré praxe mezi středisky ekologické výchovy. V rámci veletrhu probíhají zejména
prezentace ekologických výukových programů jednotlivých SEV, semináře a workshopy
na vybraná témata vztahující se k EVVO, nejrůznější exkurze a další doprovodný
program. Akce se účastní 80 – 100 osob z řad středisek ekologické výchovy, učitelů,
případně dalších zájemců a hostů. V letech 2017 a 2018 bude kapacita veletrhu rovněž
nastavena na 100 osob.
V roce 2017 se uskuteční veletrh v Oucmanicích a jeho pořadatelem je středisko
ekologické výchovy PALETA Pardubice. Pořadatel veletrhu v roce 2018 zatím nebyl
stanoven a bude tak učiněno nejpozději v dubnu 2018.
Termín realizace







Vý ěr pořadatele eletrhu ro e
: Vý ěr již pro ěhl před podá í projektu.
Přípra é prá e e spoluprá i s realizátore eletrhu
: du e – srpen 2017.
Vlast í realiza e eletrhu
: 5. – 8. 9. 2017 Oucmanice.
Vý ěr pořadatele eletrhu roce 2018: leden – duben 2018.
Přípra é prá e e spoluprá i s realizátorem veletrhu 2018: duben – srpen 2018.
Vlast í realiza e eletrhu
: září
.
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Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Veletrh ekologické výchovy

1

4 dny

80

Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Veletrh ekologické výchovy

1

4 dny

80

Projektové výstupy rok

Sběr měřitelných dat z oblasti EVVO
5. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT Z NÁRODNÍ ÚROVNĚ

6. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT Z REGIONÁLNÍ ÚROVNĚ

Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina dlouhodobě shromažďuje data o činnosti
středisek ekologické výchovy zapojených do této sítě. V současné době tvoří síť pět
desítek organizací ze všech krajů České republiky s výjimkou Karlovarského kraje. V síti
jsou zapojeni všichni významní poskytovatelé EVVO z řad neziskových a příspěvkových
organizací.

V rámci projektu zajistí Pavučina v obou letech realizace projektu data od organizací
uvedených na stránkách http://www.pavucina-sev.cz/rubrika/59-CLENOVE/index.htm,
a to objemy realizovaných výukových programů pro mateřské, základní a střední školy
(počty programů, jejich délka, počty účastníků), objemy realizovaných akcí
pro pedagogické pracovníky (počty akcí, jejich délka, počty účastníků), objemy
realizovaných akcí pro odbornou veřejnost vyjma pedagogů – pracovníci veřejné správy,
NNO a další zainteresované skupiny (počty akcí, jejich délka, počty účastníků), objemy
realizovaných osvětových aktivit pro širokou veřejnost (počty akcí, počet účastníků).
Tato data zpracujeme do tabulkové podoby a do grafické podoby ve formě kartogramů
a kartodiagramů. Data budou zpracována souhrnně za celou republiku a dále
pro porovnání za jednotlivé kraje.
V každém roce realizace projektu zpracuje Pavučina po předchozí domluvě s MŽP data
z programu Národní síť EVVO (administruje SFŽP), a to obdobným způsobem jako data
od členských organizací. Výstupem bude jednak tabulková podoba dat a dále grafické
vyjádření dat formou kartogramů a kartodiagramů zachycující stav v jednotlivých krajích
ČR.
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Termín realizace



S ěr dat ro e
S ěr dat ro e

prů ěž ě, zpra o a é ýstup do ko e prosi e
.
prů ěž ě, zpra o a é ýstup do ko e prosi e 2018.

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Podoba zprávy

Souhrnná zpráva se zpracovanými daty

1

Elektronická

Název výstupu

Počet

Podoba zprávy

Souhrnná zpráva se zpracovanými daty

1

Elektronická

Projektové výstupy rok

Propagace EVVO
8. TIŠTĚNÉ NEBO ELEKTRONICKÉ PERIODIKUM O EVVO

Dílčí aktivity

Časopis Bedrník

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., vydává od roku 2002 ve spolupráci
se střediskem SEVER časopis pro ekogramotnost Bedrník. Časopis je určen učitelům
základních a středních škol a dále pracovníkům středisek ekologické výchovy a dalším
osobám pracujícím s cílovou skupinou děti a mládež. Časopis vychází jako čtvrtletník
v nákladu 1000 ks a s rozsahem 36 stran. Každé číslo časopisu má jedno hlavní téma,
kterému se věnuje i hlavní článek. Časopis přináší čtenářům jednak základní informace
o tématech, která se týkají životního prostředí a jeho ochrany ve vazbě na vzdělávání.
Vedle těchto odborných částí obsahuje časopis také příklady dobré praxe, sdílení
zkušeností, ukázky výukových programů a začleňování témat ochrany životního
prostředí do výuky, dále informace o probíhajících akcích a podobně. Hlavní
odpovědnou osobou za obsah časopisu je jeho šéfredaktorka xxxxxxxxxx, přispěvateli
jsou učitelé z praxe, pracovníci středisek ekologické výchovy a další odborníci z oboru
pedagogiky a ochrany životního prostředí.
V rámci tohoto projektu Pavučina zajistí vydání dvou ze čtyř čísel časopisu v roce 2017
s následujícími tématy: Sucho a Oběhové hospodářství. V roce 2018 budou rovněž
v rámci projektu vydána dvě ze čtyř čísel, a to s tématy: Obnovujeme přírodu a Chemie
v každodenním životě.
Termín realizace


V dá í d ou čísel pro ěh e do ě září – prosi e
. S ěr podkladů a redakč í úpra
pro íhat prů ěž ě od čer e e
do dá í o ou čísel.
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udou



V dá í d ou čísel pro ěh e do ě lede – prosi e
. S ěr podkladů a redakč í úpra
udou pro íhat prů ěž ě od led a
do dá í o ou čísel.

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet čísel

Náklad

Podoba

Vydání časopisu Bedrník

2

1000 ks

Tištěná, každé
číslo 36 stran

Název výstupu

Počet čísel

Náklad

Podoba

Vydání časopisu Bedrník

2

1000 ks

Tištěná, každé
číslo 36 stran

Projektové výstupy rok

Informační bulletin Mrkvička

Informační bulletin Mrkvička (IBM) vydává Pavučina od roku 2007. V současné době
vychází jako čtvrtletník v nákladu 1100 ks a rozsahu 12 stran. Časopis je určen zejména
pro pedagogy mateřských škol a prvních dvou ročníků základních škol a dále
pracovníkům a lektorům SEV, kteří nabízejí výukové programy této věkové skupině dětí
a žáků. Podobně jako Bedrník je také IBM tematicky zaměřen – každé číslo je zaměřeno
na jedno konkrétní téma. Obsahem časopisu je kromě seznámení s hlavním tématem
také část věnovaná nápadům a námětů z jednotlivých škol a SEV, část věnovaná
pedagogice a psychologii, environmentální výchově a nechybí ani kalendář zajímavých
akcí vhodných pro čtenáře IBM.
Hlavní odpovědnou osobou za obsah časopisu je jeho šéfredaktorka xxxxxxxxxx,
přispěvateli jsou učitelé z praxe, pracovníci středisek ekologické výchovy a další
odborníci z oboru pedagogiky, psychologie a ochrany životního prostředí.
V rámci tohoto projektu Pavučina zajistí vydání dvou ze čtyř čísel časopisu v roce 2017
s následujícími tématy: Matematické představy a Polytechnické vzdělávání. V roce 2018
budou rovněž v rámci projektu vydána dvě ze čtyř čísel, jejichž témata budou ještě
stanovena.
Termín realizace





V dá í d ou čísel pro ěh e do ě září – prosi e
. S ěr podkladů a redakč í úpra
udou
pro íhat prů ěž ě od čer e e
do dá í o ou čísel.
Do ko e roku
udou sta o e a té ata jed otli ý h čísel a rok
.
V dá í d ou čísel pro ěh e do ě lede – prosi e
. S ěr podkladů a redakč í úpra
udou pro íhat prů ěž ě od led a
do dá í o ou čísel.
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Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet čísel

Náklad

Podoba

Vydání Informačního bulletinu Mrkvička

2

1100 ks

Tištěná, každé
číslo 12 stran

Název výstupu

Počet čísel

Náklad

Podoba

Vydání Informačního bulletinu Mrkvička

2

1100 ks

Tištěná, každé
číslo 12 stran

Projektové výstupy rok

9. INFORMAČNÍ SERVIS O EVVO PRO ŠKOLY
Dílčí aktivity

Webové stránky k programům MRKEV a Mrkvička

Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., realizuje od roku 2001, resp. 2007
dlouhodobé programy MRKEV a Mrkvička určené pro základní a střední školy v případě
prvního a pro mateřské školy v případě druhého z nich. Programy zapojeným školám
a pedagogům zajišťují metodickou a informační podporu a výměnu zkušeností z oblasti
EVVO. V rámci programů MRKEV a Mrkvička jsou rovněž učitelům distribuovány
časopisy Bedrníky a Informační bulletin Mrkvička.
V současné době vyvstává potřeba nových internetových stránek obou programů, jejichž
současná podoba a zejména funkcionalita nevyhovuje rozvoji obou programů.
V rámci projektu vzniknou nové webové stránky uvedených programů, které:






u ož í lepší orie ta i učitelů a další h oso , které e
uží ají, při čte í a hledá á í o sahu
webu,
v rá i e u z ik e s ad o užitel ý ar hi še h da ý h čísel časopisů Bedr ík a IBM,
který čte áři časopisů žádají,
u ož í s ad ější přihlašo á í se do progra ů a s ad ější sprá u přístupo ý h prá
jed otli ý h uži atelů k jed otli ý částe
e u,
u ož í propaga i časopisů Bedr ík a IBM s ěre k případ ý
o ý uži atelů ukázko á
čísla, člá k apod. .

Vytvoření webu zajistí IT firma na základě poptávky ze strany Pavučiny.
Termín realizace





Čer e e – září
– sesta e í podro é spe ifika e
s ýko ý ý ore Pa uči
)áří
– ý ěr doda atele te h i kého řeše í.
Prosinec 2017 – spuště í e u.
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e u zajistí ředitelka Pa uči

spolu

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Vytvoření webových stránek programů MRKEV a Mrkvička

1

10. VÝROČNÍ KONFERENCE EVVO

Dílčí aktivity

Ideová konference EVVO

V roce 2018 zajistí Pavučina ideovou konferenci zaměřenou na aktuální problematiku
EVVO. Konference bude určena zejména pro osoby se zásadním vlivem na směřování
oboru – zástupci ústředních orgánů státní správy, zástupci krajů, do jejichž gesce EVVO
patří, vedoucí a hlavní programoví pracovníci středisek ekologické výchovy a dalších
poskytovatelů EVVO, zástupci akademické sféry, učitelé škol dlouhodobě se věnující
EVVO.
Konference bude jednodenní. Po organizačně technické stránce připraví konferenci
vybrané středisko ekologické výchovy nebo jiný poskytovatel EVVO, který zároveň
s v úzké spolupráci s Pavučinou zajistí i obsah konference a jednotlivé vystupující.
Termín realizace





Leden – duben 2018 – ý ěr doda atele a asta e í základ í h para etrů ko fere e
ve spoluprá i s í .
K ěte – čer e e
– last í přípra a ko fere e, oslo e í účast íků a stupují í h.
Srpen – říje
– předpokláda ý ter í ko á í ko fere e.

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Ideová konference EVVO

1

7 hodin

80

Zavádění evaluace a zvyšování kvality programů EVVO
11. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ EVVO V OBLASTI
VYHODNOCOVÁNÍ PROGRAMŮ
Dílčí aktivity

Seminář – Úvod do evaluací vzdělávacích programů

V roce 2017 zajistí Pavučina jednodenní seminář (6 vzdělávacích hodin) určený
pro pracovníky středisek ekologické výchovy, domů přírody a dalších poskytovatelů
EVVO, jehož cílem bude poskytnout účastníkům základní vhled do problematiky
vyhodnocování programů (autoevaluací i odborných externích evaluací) a dále

17/26

je motivovat k pravidelnému vyhodnocování svých programů, a to jak formou
jednoduchých evaluací, které si účastníci mohou zajistit vlastními prostředky,
tak evaluací prostřednictvím služeb odborných subjektů zaměřených na tuto
problematiku.
Předpokládaným obsahem semináře bude zejména:







Struč é shr utí, o jsou e alua e a k če u slouží.
Jaké para etr usí splňo at progra , a jej lo ož é e aluo at.
)áklad í přístup e alua í h.
Prostředk pro autoe alua e hod é pro jed odu hé o ěřo á í progra ů a jeji h části
sa ot ý i realizátor pro růz é t p progra ů a akti it.
Jak padají profesio ál í e alua e a proč je uží at.

Seminář zajistí po obsahové i organizační stránce odborný subjekt zaměřující
se na evaluace v environmentální výchově. Pro podání nabídky budou osloveni – Spora,
z. s. (nezisková organizace poskytující evaluace zejména v oblasti environmentální
výchovy a globálního rozvojového vzdělávání), xxxxxxxxxx (akademický pracovník
a evaluátor programů EVVO) a případně další subjekty zabývající se touto činností.
Seminář bude mít kapacitu 20 osob, zúčastní se jej min. 15.
Termín realizace



Čer e e – srpen 2017 – ý ěr realizátora se i áře.
)áří – listopad 2017 – o do í, ě ž pro ěh e se i ář.

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Délka trvání

Počet
účastníků

Seminář – Úvod do evaluací vzdělávacích
programů

1

6 hodin

15

12. EVALUACE EKOLOGICKÝCH VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ
Dílčí aktivity

Evaluace dlouhodobých a pobytových programů

V rámci projektu budou probíhat evaluace dlouhodobých, případně pobytových
programů EVVO nabízených středisky ekologické výchovy, domy přírody a dalšími
poskytovateli EVVO. Z výzkumů v oblasti EVVO jednoznačně vyplývá, že krátkodobé
programy s délkou trvání do 8 hodin nemají na účastníky dlouhodobé efekty. Proto
pro evaluace v rámci projektu budou vybírány programy, které působí na cílovou
skupinu déle než zmíněných osm hodin.
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V rámci projektu proběhnou v každém roce dvě evaluace dlouhodobých programů.
Se středisky ekologické výchovy a dalšími poskytovateli EVVO, jejichž programy budou
evaluovány, bude dohodnuto, že průběh evaluace a její výsledky bude možno využívat
jako příklady prezentované na různých fórech jako Veletrh ekologické výchovy,
konference věnované EVVO, a budou tak sloužit jako příklady dobré praxe a motivace
pro ostatní poskytovatele EVVO k evaluování svých programů.
Evaluace bude zajišťovat odborný subjekt dlouhodobě se věnující evaluacím v EVVO
(viz předchozí aktivita). Tento subjekt bude vybrán na základě předložené nabídky.
Programy pro evaluaci budou vybírány následujícím způsobem: Pavučina osloví
s nabídkou možnosti evaluace svá členská střediska a dále subjekty z portálu
ekocntra.cz a domy přírody. Ty zašlou popisy svých dlouhodobých a pobytových
programů kanceláři Pavučiny. Pavučina ve spolupráci s vybraným dodavatelem vyloučí
programy, u kterých by byla evaluace těžko realizovatelná (programy s nevhodně
vytyčenými výstupy a cíli a programy, které nesplňují podmínku uvedenou v úvodu
– délka trvání delší než osm vzdělávacích hodin). U zbylých programů bude proveden
los, který provede výkonný výbor Pavučiny. Z jedné organizace může být vybrán pouze
jeden program.
Předpokládané evaluační metody:


U každé e alua e se předpokládá s íše ý desig , tz . ko i a e k alitati í h i k a titati í h
metod. Kvalitati í část e alua e ětši ou zahr uje rozho or s dět i a dopro ázejí í i
pedagog jed otli ě i skupi o ě , případ ě realizátor progra ů, roz or ýsledků či osti žáků
apod. K a titati í část pak ětši ou zahr uje dotaz íko é šetře í apují í sta u žáků
před a po programu.

Z každé evaluace bude zpracována evaluační zpráva. Jak bylo uvedeno výše, výsledky
evaluace bude možno využívat jako příklad dobré praxe a ukázka, jak evaluace vypadá,
pro účely motivace další subjektů evaluace ve větší míře využívat.
Termín realizace






Čer e e – srpen 2017 – ý ěr realizátora e alua í, oslo e í SEV k přihlašo á í progra ů.
)áří
– ý ěr progra ů k e alua í .
)áří – listopad 2017 – realiza e last í h e alua í.
Leden – řeze
– ý ěr progra ů k druhé u kolu e alua í.
Březe – listopad 2018 – realiza e last í h e alua í.

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Evaluace pobytových a dlouhodobých programů

2
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Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Evaluace pobytových a dlouhodobých programů

2

Zavádění systému certifikace poskytovatelů EVVO
13. CERTIFIKACE POSKYTOVATELŮ EVVO
Dílčí aktivity

Certifikační audity

SSEV Pavučina, z. s., je administrátorem systému certifikace poskytovatelů EVVO.
Systém vznikl s podporou Ministerstva životního prostředí v letech 2011 – 2013.
Do praxe byl zaveden díky projektu podpořenému z tzv. norských fondů v letech 2015
a 2016. V současné době je certifikováno 13 poskytovatelů EVVO.
Podrobný popis systému certifikace a přehled certifikovaných organizací je uveden
na webových stránkách http://www.certifikace-sev.cz/.
V rámci předkládaného projektu bude v roce 2017 proveden certifikační audit ve čtyřech
organizacích, v roce 2018 pak v osmi. Pro rok 2017 již před podáním žádosti o podporu
projektu projevily zájem o certifikační audit 2 nové organizace a u dvou certifikovaných
bude proveden nový audit z důvodu exspirace platnosti certifikátu, v roce 2018 budou
v rámci projektu podpořeny pouze organizace, které se recertifikují. V případě,
že o provedení auditu projeví zájem i nové subjekty, budou jejich audity hrazeny z jiných
zdrojů.
Termín realizace





Čer e e – srpen 2017 – zpra o á í přihlášek k auditů .
)áří – prosinec 2017 – last í audit , zasedá í ertifikač í rad .
)áří – prosinec 2017 – zpra o á í přihlášek k auditů
a rok
.
Leden – prosinec 2018 – last í audit , zasedá í ertifikač í rad .

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Certifikační audity

4

Projektové výstupy rok
Název výstupu

Počet

Certifikační audity

8
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Souhrn aktivit a podpořených organizací a osob
Rok 2017
Aktivita

Počet podpořených organizací
a institucí

Počet podpořených osob

Semináře pro lektory
ekologických výukových
programů

60

Poradenské návštěvy

12

Stáže

12

12

300

500

40

80

Časopis Bedrník

400

1000

Časopis Informační bulletin
Mrkvička

400

1000

Webové stránky k programům
MRKEV a Mrkvička

400

1000

Seminář Úvod do evaluací
výukových programů

10

15

Evaluace dlouhodobých a
pobytových programů

2

Certifikační audity

4

Krajské konference MRKEV a
Mrkvička
Veletrh ekologické výchovy

75

Sběr a zpracování dat ze sítě
Pavučina a sběr a zpracování dat
z Národní sítě EVVO

Rok 2018
Aktivita

Počet podpořených organizací
a institucí

Počet podpořených osob

Semináře pro lektory
ekologických výukových
programů

40

Poradenské návštěvy

11

Stáže

11

11

300

500

40

80

400

1000

Krajské konference MRKEV a
Mrkvička
Veletrh ekologické výchovy

60

Sběr a zpracování dat ze sítě
Pavučina a sběr a zpracování dat
z Národní sítě EVVO
Časopis Bedrník
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Počet podpořených organizací
a institucí

Aktivita
Časopis Informační bulletin
Mrkvička

Počet podpořených osob

400

1000

Ideová konference EVVO

50

80

Evaluace dlouhodobých a
pobytových programů

2

Certifikační audity

8

3. Rozpočet projektu
Rok 2017
Členění

Nákladová položka

Jednotka

Počet
jednotek

Cena za
jednotku

Cena celkem

Semináře pro lektory ekologických výukových programů
Sužby

Ubytování, stravování,
pronájem prostor a
techniky

služba

5

Osobní
náklady

Lektorné

hodina

225

29 000,00 Kč

145 000,00
Kč

400,00 Kč

90 000,00 Kč
235 000,00
Kč

Celkem náklady
Poradenské návštěvy a stáže
Osobní
náklady

Odměna konzultantů

hodina

108

400,00 Kč

43 200,00 Kč

Cestovné

Cestovní náhrady
konzultantů

cesta

12

750,00 Kč

9 000,00 Kč

Služby

Náklady organizací
přijímající stážisty

služba

12

11 200,00 Kč

134 400,00
Kč
186 600,00
Kč

Celkem náklady
Krajské konference MRKEV a Mrkvička
Služby

Zajištění konference

služba

10

20 000,00 Kč

200 000,00
Kč
200 000,00
Kč

Celkem náklady
Veletrh ekologické výchovy
Služby

Zajištění Veletrhu EV

služba

1

150 000,00 Kč

150 000,00
Kč
150 000,00
Kč

Celkem náklady
Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO
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Členění

Nákladová položka

Jednotka

Počet
jednotek

Osobní
náklady

Sběr a zpracování dat

hodina

160

Cena za
jednotku
246 Kč

Celkem náklady

Cena celkem
39 360,00 Kč
39 360,00 Kč

Časopis Bedrník
Služby

Šéfredaktorka

služba

2

24 500,00 Kč

49 000,00 Kč

Služby

Grafická úprava časopisu

služba

2

16 940,00 Kč

33 880,00 Kč

Služby

Tisk

služba

2

23 723,00 Kč

47 446,00 Kč
130 326,00
Kč

Celkem náklady
Informační bulletin Mrkvička
Služby

Šéfredaktorka

služba

2

11 400,00 Kč

22 800,00 Kč

Služby

Grafická úprava časopisu

služba

2

7 260,00 Kč

14 520,00 Kč

Služby

Tisk

služba

2

10 888,00 Kč

21 776,00 Kč

Celkem náklady

59 096,00 Kč

Webové stránky k programům MRKEV a Mrkvička
Služby

Vytvoření webu

služba

1

100 000,00 Kč

100 000,00
Kč
100 000,00
Kč

Celkem náklady
Seminář – Úvod do evaluací vzdělávacích programů
Služby

Zajištění semináře

služba

1

12 000,00 Kč

Celkem náklady

12 000,00 Kč
12 000,00 Kč

Evaluace dlouhodobých a pobytových programů
Služby

Zajištění evaluace

služba

2

35 000,00 Kč

Celkem náklady

70 000,00 Kč
70 000,00 Kč

Certifikační audity
Osobní
náklady

Odměny auditorům

hodina

160

400,00 Kč

64 000,00 Kč

Cestovné

Cestovní náhrady auditorů

cesta

8

750,00 Kč

6 000,00 Kč

Celkem náklady

70 000,00 Kč

Režijní náklady
Osobní
náklady

Koordinace aktivit

hodina

522

Služby

Nájem kanceláře a služby
spojené s nájmem
kanceláře

služba

1
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246,00 Kč

128 412,00
Kč

21 000,00 Kč

21 000,00 Kč

149 412,00
Kč

Celkem náklady

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU V ROCE 2017

1 401 794,00 Kč

Rok 2018
Členění

Nákladová položka

Jednotka

Počet
jednotek

Cena za
jednotku

Cena celkem

Semináře pro lektory ekologických výukových programů
Sužby

Ubytování, stravování,
pronájem prostor a
techniky

služba

4

Osobní
náklady

Lektorné

hodina

180

29 000,00 Kč

116 000,00
Kč

400,00 Kč

72 000,00 Kč
188 000,00
Kč

Celkem náklady
Poradenské návštěvy a stáže
Osobní
náklady

Odměna konzultantů

hodina

99

400,00 Kč

39 600,00 Kč

Cestovné

Cestovní náhrady
konzultantů

cesta

11

750,00 Kč

8 250,00 Kč

Služby

Náklady organizací
přijímající stážisty

služba

11

11 200,00 Kč

123 200,00
Kč
171 050,00
Kč

Celkem náklady
Krajské konference MRKEV a Mrkvička
Služby

Zajištění konference

služba

10

20 000,00 Kč

200 000,00
Kč
200 000,00
Kč

Celkem náklady
Veletrh ekologické výchovy
Služby

Zajištění Veletrhu EV

služba

1

150 000,00 Kč

150 000,00
Kč
150 000,00
Kč

Celkem náklady
Sběr a zpracování dat ze sítě Pavučina a sběr a zpracování dat z Národní sítě EVVO
Osobní
náklady

Sběr a zpracování dat

hodina

160

246 Kč

Celkem náklady

39 360,00 Kč
39 360,00 Kč

Časopis Bedrník
Služby

Šéfredaktorka

služba

2
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24 500,00 Kč

49 000,00 Kč

Členění

Nákladová položka

Jednotka

Počet
jednotek

Služby

Grafická úprava časopisu

služba

2

16 940,00 Kč

33 880,00 Kč

Služby

Tisk

služba

2

23 723,00 Kč

47 446,00 Kč

Cena za
jednotku

Cena celkem

130 326,00
Kč

Celkem náklady
Informační bulletin Mrkvička
Služby

Šéfredaktorka

služba

2

11 400,00 Kč

22 800,00 Kč

Služby

Grafická úprava časopisu

služba

2

7 260,00 Kč

14 520,00 Kč

Služby

Tisk

služba

2

10 888,00 Kč

21 776,00 Kč

Celkem náklady

59 096,00 Kč

Ideová konference EVVO
Služby

Zajištění konference

služba

1

200 000,00 Kč

200 000,00
Kč
200 000,00
Kč

Celkem náklady
Evaluace dlouhodobých a pobytových programů
Služby

Zajištění evaluace

služba

2

35 000,00 Kč

Celkem náklady

70 000,00 Kč
70 000,00 Kč

Certifikační audity
Osobní
náklady

Odměny auditorům

hodina

320

400,00 Kč

128 000,00
Kč

Cestovné

Cestovní náhrady auditorů

cesta

16

750,00 Kč

12 000,00 Kč
140 000,00
Kč

Celkem náklady
Režijní náklady
Osobní
náklady

Koordinace aktivit

hodina

522

Služby

Nájem kanceláře a služby
spojené s nájmem
kanceláře

služba

1

246,00 Kč

128 412,00
Kč

21 000,00 Kč

21 000,00 Kč
149 412,00
Kč

Celkem náklady

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU V ROCE 2018
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1 497 244,00 Kč

Příloha č. 2: Výpis ze spolkového rejstříku
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Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE [IČ 00215660]" dne 3.11.2017 v 17:10:58.
EPVid:OQyWEtJyikeJ/G36nnmERQ

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl L, vložka 7495

Datum zápisu:
Datum vzniku:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel:

1. ledna 2014
2. května 1996
L 7495 vedená u Městského soudu v Praze
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
Senovážné náměstí 977/24, Nové Město, 110 00 Praha
656 67 131
Spolek
Účelem spolku je:
a) Podporovat spolupráci a vzájemnou výměnu zkušeností svých členů.
b) Zprostředkovávat šíření aktuálních informací.
c) Zastupovat a prosazovat společné zájmy členů.
d) Motivovat členy ke zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Název nejvyššího
orgánu:
Předseda:
předseda:

Valná hromada

Mgr. PETR DANIŠ, dat. nar. 11. května 1975
Notečská 561/16, Troja, 181 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 7. dubna 2014

Údaje platné ke dni: 3. listopadu 2017 06:42
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