SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI
pro realizaci projektu Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v České republice

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:

ČNB Praha 1

číslo účtu:

7628001/0710

zástupce pro věcná jednání:

Mgr. Miroslav Novák

odboru

(dále jen „ministerstvo“)

a

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

Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1

jednající:

Mgr. Petrem Danišem, předsedou

IČO:

65667131 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:

FIO banka Praha 1

číslo účtu:

2000589379/2010

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

(ministerstvo a spolek dále společně také jen „smluvní strany“ a jednotlivě „smluvní
strana“)
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Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s nastavením
Státní politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020 schválené
usnesením vlády č. 608 ze dne 29. 7. 2015, s aktuálním zněním Zásad vlády
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy, s Hlavními oblastmi státní dotační politiky
vůči nestátním neziskovým organizacím a dále v souladu se Směrnicí MŽP č. 7/2018
pro poskytování finančních prostředků z Programu na podporu projektů nestátních
neziskových organizací na léta 2017 – 2025 ze dne 23. července 2018, 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 environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
environmentálního poradenství a jejich aktérů 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 dle aktuálního znění příslušné Směrnice
MŽP č. 7/2018.
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 2020 nejpozději
do konce února 2020 a na kalendářní rok 2021 nejpozději do konce února
2021 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 2021.

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 osoby ve věcech smlouvy:
Mgr.
Miroslav
Novák,
odbor
finančních
a
(tel.: +420 267 122 451, email: Miroslav.Novak@mzp.cz),

dobrovolných

nástrojů

Mgr.
Jitka
Burianová,
odbor
finančních
a
(tel.: +420 267 122 933, email: Jitka.Burianova@mzp.cz).

dobrovolných

nástrojů

2. Spolek určuje jako kontaktní osobu ve věcech smlouvy:
Mgr. Blanka Toušková (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 je její Příloha č. 1: Projekt.
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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 08. 04. 2019

V Praze, dne 08. 04. 2019

Ing. Tomáš Kažmierski

Mgr. Petr Daniš

ředitel odboru finančních a dobrovolných
nástrojů

předseda

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
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Síť středisek ekologické výchovy
Pavučina, z. s.

Příloha č. 1: Projekt

ID žádosti: 02ea18fe6da7c885
stav žádosti: čeká na hodnocení
Žádost
nestátní neziskové organizace o státní dotaci v roce 2019
Název poskytovatele dotace
Název projektu

Celkové náklady projektu
Výše požadované dotace

Ministerstvo životního prostředí
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
environmentálního poradenství a jejich aktérů v České
republice
1 499 632 Kč
1 499 632 Kč

1. Identifikační údaje o žadateli
Název žadatele
Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
Právní forma
spolek
Adresa
Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha
Telefon
+420 721 133 108
www stránka
www.pavucina-sev.cz
e-mail
info@pavucina-sev.cz
IČ
65667131
Číslo účtu
2000589379/2010
2. Statutární orgán (statutární zástupce organizace)
Jméno a příjmení
Petr Daniš
E-mail
petr.danis@terezanet.cz
3. Základní informace o projektu
Název projektu
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
environmentálního poradenství a jejich aktérů v České
republice.
Téma
Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty v ČR.
Doba realizace od
1. 1. 2019
Doba realizace do
31. 12. 2019
Rozsah působnosti
celá ČR
Byl projekt dotován ze státního Ano
rozpočtu v roce 2018?
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Podpora projektu v roce 2018

Základní idea – hlavní cíl
projektu

Osoba odpovědná za realizaci
projektu:
Počet přepočtených
pracovníků zajišťujících
realizaci projektu (přepočet
na plné úvazky):

Název donora

Výše dotace

Ministerstvo životního
prostředí

1497244

Hlavním cílem projektu je podpora poskytovatelů
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
a poskytovatelů environmentálního poradenství ve zvyšování
kvality své činnosti a nabízených služeb. Projekt zahrnuje
široké spektrum aktivit zaměřených na podporu zavádění
standardů kvalitní EVVO a nástrojů vyhodnocování činnosti
poskytovatelů EVVO a EP, podporu vzdělávání pracovníků
v EVVO a environmentálním poradenství, sdílení a šíření
dobré praxe mezi nimi a podporu propojování jednotlivých
aktérů EVVO (zejména veřejné správy, škol a poskytovatelů
EVVO a EP). Na řešení projektu budou spolupracovat
dvě největší střešní organizace sdružující poskytovatele
EVVO a EP – předkladatel projektu „Síť středisek ekologické
výchovy Pavučina, z. s.“, a „Síť ekologických poraden STEP
z. s.“
Blanka Toušková
0.47

1. Popis realizace projektu v roce 2019

Výchozí stav problému
Na území České republiky existuje rozsáhlá síť několika desítek převážně neziskových
a příspěvkových organizací a jejich poboček zaměřujících svou činnost do oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, případně environmentálního poradenství.
(Na webových stránkách „ekocentra.cz“ je v současné době registrováno 63 subjektů, jejich
celkový počet se dle odhadů pohybuje okolo jedné stovky.) Takto rozsáhlá síť organizací
potřebuje pro rozvoj své činnosti a její kvality průběžnou podporu. Pavučina jako organizace
sdružující cca 50 poskytovatelů EVVO pravidelně provádí průzkumy mezi svými členy,
ze kterých vyplývá potřeba systematické nabídky aktivit podporujících jejich činnost, zejména
průběžné vzdělávání pracovníků, prostor pro výměnu zkušeností a sdílení dobré praxe. EVVO
je dynamicky se vyvíjející obor, který musí reagovat na aktuální problémy životního prostředí,
ale také začleňovat aktuální trendy z oborů vztahujících se k výchově a vzdělávání. Proto vzniká
také stále větší potřeba vytváření a zavádění standardů „dobré“ a kvalitní environmentální
výchovy, která tyto trendy reflektuje. EVVO má také rozsáhlou škálu aktérů, kterých se tento
obor dotýká (veřejná správa, školy, akademická sféra, neziskové organizace a další.).
Z dosavadních zkušeností vyplývá potřeba jednotlivých typů aktérů propojovat se, setkávat
se, potřeba oborového diskurzu apod.
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Na tyto základní potřeby projekt reaguje a umožní je řešit systematicky. Bez jeho podpory
by bylo možné zajistit jejich řešení jen dílčími způsoby.

Cíle projektu
Hlavním cílem projektu je podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a poskytovatelů environmentálního poradenství ve zvyšování kvality své činnosti
a nabízených služeb.
Dalšími dílčími cíli projektu je:
• Podpora zavádění standardů kvalitní EVVO a nástrojů vyhodnocování činnosti poskytovatelů
EVVO a EP.
• Podpora vzdělávání pracovníků v EVVO a EP, sdílení a šíření dobré praxe mezi nimi.
• Podpora propojování jednotlivých aktérů EVVO (zejména veřejné správy, škol a poskytovatelů
EVVO a EP).

Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou především tzv. střediska ekologické výchovy patřící
do širší skupiny poskytovatelů EVVO a dále environmentální poradny, resp. pracovníci
obou typů těchto organizací. Jedná se převážně o neziskové, případně příspěvkové organizace,
které v případě středisek ekologické výchovy poskytují vzdělávací služby především školám
(výukové programy pro děti a žáky, další vzdělávání pedagogických pracovníků apod.),
v případě environmentálních poraden pak rady, návody, pomoc i vedení při řešení
každodenních otázek týkajících se životního prostředí a udržitelného rozvoje pro veřejnost,
obce, živnostníky i podniky. Předpokládáme, že alespoň jednou aktivitou projektu bude dotčeno
50 – 60 organizací. Místem dopadu projektu je celá Česká republika. Jak bylo popsáno
v kapitolách 2. a 3. popisujících výchozí stav a cíle, projekt zavede systematickou podporu
střediskům EVVO a EP. Díky tomu přispěje částečně ke zvýšení kompetencí pracovníků těchto
organizací a napomůže zkvalitňování práce dotčených subjektů. Předpokládáme, že podpora
středisek ekologické výchovy a ekoporaden bude mít za následek zvýšení kvality a efektivity
služeb směrem k cílovým skupinám podpořených organizací a tím i vyšší dopad na tyto cílové
skupiny (děti a žáci škol, učitelé, odborná i široká veřejnost). Jen například programy pro školy
členských organizací Pavučiny projde ročně okolo 300 000 dětí a okolo 6 000 pedagogů
se zúčastní akcí dalšího vzdělávání. Projekt má tedy nepřímý dopad řádově na stovky tisíc
osob.

Věcný popis navrhovaného projektu.
Vzhledem k rozsahu projektu přesahuje jeho popis možnou kapacitu tohoto formulářového pole.
Proto popis projektu uvádíme do přílohy "P18_Popis_projektu.pdf".
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Konkrétní výstupy z projektu
Název výstupu

Charakteristika výstupu a měrná
jednotka

Dosažený
počet

Vazba na aktivitu
projektu

Přehled organizací a
osob participujících na
politikách a strategiích
v oblasti EVVO

Elektronická databáze obsahující jméno
participující osoby, organizaci a opatření,
na kterém participují. Měrná jednotka:
kus

1

Podpora zapojení
expertů z oblasti EVVO
na přípravě a
implementaci politik a
strategií

Certifikační audity

Proběhlé certifikační audity (zpracovaná
auditorská zpráva). Měrná jednotka:
audit

2

Certifikace
poskytovatelů EVVO

Revidovaný systém
Certifikace
poskytovatelů EV

Revidované znění dokumentů definujících
systém certifikace v elektronické podobě.
Měrná jednotka: kus

1

Revize systému
Certifikace
poskytovatelů EV

Poradenské akce pro
poskytovatele EVVO

Proběhlé poradenské akce. Rozsah jedné
akce 6 – 18 hodin (zpracována zpráva z
akce). Měrná jednotka: hodina/počet
podpořených organizací

60/5

Metodická podpora a
poradenství pro
činnost poskytovatelů
EVVO a EP

Semináře pro
programové
pracovníky v EVVO a
EP

Třídenní semináře v rozsahu 18
vzdělávacích hodin. Měrná jednotka:
seminář/počet účastníků celkem
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Semináře pro
programové
pracovníky
poskytovatelů EVVO a
EP

Evaluace programů
EV

Dokončené evaluace, k nimž existuje
podrobná evaluační zpráva obsahující
metodiku evaluace, evaluační otázky,
výsledky evaluace a případná doporučení
realizátorům programů. Měrná jednotka:
evaluace

1

Evaluace programů
poskytovatelů EV

Evaluace programů
MRKEV a Mrkvička

Dokončená evaluace, k níž existuje
podrobná evaluační zpráva obsahující
metodiku evaluace, evaluační otázky,
výsledky evaluace a případná doporučení
realizátorům programů. Měrná jednotka:
evaluace

1

Evaluace
dlouhodobých
programů „MRKEV“ a
„Mrkvička“

Veletrh ekologické
výchovy

Zrealizovaný Veletrh EV, čtyřdenní akce
pro 80 účastníků. Měrná jednotka: akce

1

Veletrh ekologické
výchovy

Národní konference
EVVO a EP

Zrealizovaná konference v délce 7 hodin
pro 50 osob. Měrná jednotka: akce

1

Národní konference
EVVO a EP

Krajské konference
pro pedagogy a
poskytovatele EVVO

Zrealizované konference v 10 krajích,
každá v rozsahu 6 hodin celkem pro 500
osob.

10

Krajské konference
MRKEV a Mrkvička
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Časopis Bedrník

Časopis v nákladu 1000 ks s rozsahem
36 stran. Měrná jednotka: Vydané číslo.

4

Časopis Bedrník

Informační bulletin
Mrkvička

Časopis v nákladu 1100 ks s rozsahem
16 stran. Měrná jednotka: Vydané číslo.

4

Informační bulletin
Mrkvička

Semináře pro
veřejnou správu

Zrealizované semináře v rozsahu 5
vzdělávacích hodin. Měrná jednotka:
akce/celkový počet účastníků
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Semináře pro veřejnou
správu

Příklady dobré praxe v
rámci projektu „Učíme
se venku“

Příklady dobré praxe učitelů zpracované
do podoby webové prezentace. Měrná
jednotka: kus

4

Materiály šířící dobrou
praxi EVVO a EP

Publikace věnující se
příkladům dobré
praxe z oblasti
šetrného provozu
institucí

Zpracovaná publikace v elektronické
podobě. Měrná jednotka: kus

1

Materiály šířící dobrou
praxi EVVO a EP

Publicita projektu
Základní informace o projektu budou zveřejněny na webových stránkách Pavučiny. Informace
zde uvedené budou sloužit především cílové skupině projektu, která se zde může seznámit
především s nabídkou aktivit a způsoby zapojení se do nich. Informace o podpoře projektu
„Ministerstvem životního prostředí“ bude dále uvedena na všech materiálech souvisejících
s projektem a prezentována na všech podpořených akcích.

Inovativnost projektu
Předkládaný projekt navazuje na některé projekty realizované Pavučinou v minulých dobách.
Většina navržených aktivit má již svou zavedenou historii a zapadá do širšího systému podpory
poskytovatelů EVVO a EP. Inovativnost projektu spočívá především v obsahové náplni
jednotlivých aktivit. Pavučina se dlouhodobě snaží sledovat a zprostředkovávat poskytovatelům
EVVO aktuální poznatky a trendy v oboru environmentální výchovy (např. prostřednictvím
pracovních skupin a dalších obdobných fór). Tyto poznatky se snaží využívat při nastavování
systémů podpory poskytovatelům EVVO (např. systému vzdělávání, tvorby standardů,
certifikačního systému apod.). Tento přístup bude využit i v předkládaném projektu. Například
navrhované vzdělávací aktivity budou organizovány na základě výstupů „Pracovní skupiny
pro vzdělávání“ působící při Pavučině, která v současné době (podzim 2018) provádí rozsáhlý
průzkum potřeb poskytovatelů EVVO, v rámci prvního roku realizace projektu proběhne revize
systému „Certifikace poskytovatelů EVVO“, uskuteční se evaluace programů „MRKEV“
a „Mrkvička“, které jsou důležitými nástroji vytváření vazeb mezi středisky ekologické výchovy
a školami.
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Řešitelský tým a kapacita organizace
Řešitelský tým budou tvořit jednak kmenoví zaměstnanci SSEV Pavučina, z. s., jejichž hlavním
úkolem bude koordinace jednotlivých aktivit a dále administrativní činnosti související
s projektem.
Hlavní řešitel: Mgr. Blanka Toušková, ředitelka SSEV Pavučina, z. s.
Dalšími klíčovými řešiteli jsou:
• Václav Broukal, v současnosti projektový a finanční manažer „SSEV Pavučina,
z. s.“, a předseda neziskové organizace „Spora, z. s.“ Václav Broukal disponuje bohatými
zkušenostmi s přípravou a realizací projektů zaměřených na rozvoj kapacity a kvality činnosti
organizací působících v EVVO. Byl 6 let koordinátorem programu Národní síť EVVO, řídil projekt
tvorby systému certifikace poskytovatelů EVVO apod. Podrobný životopis je uveden v příloze.
• Jana Kutáčková, v současnosti odborný manažer v „SSEV Pavučina, z. s.“, dlouhodobě působí
jako manažerka neziskové organizace SEVER.
Pro zajištění některých aktivit v rámci tohoto projektu má Pavučina již v současné době zajištěny
týmy konzultantů a auditorů:
• Mgr. Hana Korvasová. Ředitelka příspěvkové organizace „Lipka – školské zařízení
pro environmentální vzdělávání Brno“. Absolvovala funkční studium pro ředitele ve školství
a manažera neziskových organizací u Nadace ROS. Působí jako metodička ekologické výchovy,
připravuje studenty učitelství Masarykovy univerzity a Univerzity Palackého. Má mnohaletou
zkušenost s řízením občanského sdružení (Rezekvítek) a školského zařízení (Lipka).
Je držitelkou certifikátu přírodní zahrada s kamenným psem. Lipka pod jejím vedením prošla
proměnou z malé na velkou organizaci o pěti pracovištích se stovkou zaměstnanců a získala
řadu ocenění, např. Cenu hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost
za rok 2015.
• RNDr. Jozef Zetěk. Ředitel Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání.
Pohybuje se na pomezí neziskových nestátních organizací a školského systému. Zaměřuje
se na management a finanční řízení ve vzdělávání. Na Johns Hopkins University, Baltimore
absolvoval kurz Third Sector Project, 6 týdnů studijní pobyt a dvouleté dálkové studium
zaměřené na řízení neziskových organizací.
• Mgr. et Mgr. Michal Medek. Vystudoval učitelství biologie, geologie a zeměpisu na Přírodovědecké fakultě, humanitní environmentalistiku na Fakultě humanitních studií, oboje MU v Brně
a Interpretation: Management and Praktice na University of Highlands and Islands, Perth,
UK. V minulosti pracoval v několika neziskových organizacích, z toho deset let v brněnské Lipce
jako vedoucí pobočky, projektový manažer, pedagog a zástupce ředitelky. V současné době
je ředitelem střediska ekologické výchovy Kaprálův mlýn a působí jako externí pedagog
na vysoké škole.
• Mgr. Petr Daniš. Ředitel neziskové organizace „TEREZA, vzdělávací centrum,
z. ú.“ a předseda „SSEV Pavučina, z. s.“ Zabývá se rozvojem vzdělávacích programů
i organizací a advokacií environmentální výchovy. Je členem poradních orgánů a pracovních
skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj na národní i mezinárodní
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úrovni. Pod jeho vedením získala TEREZA „ekologického Oskara“ (E.ON Energy Globe Award)
za rok 2015.
• Mgr. Lenka Broukalová. Vystudovala obor pedagogika na Filosofické fakutlě UK v Praze.
Pracovala v „Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim“ na pozici pracovník pro ekologickou
výchovu (další vzdělávání pedagogických pracovníků, ekologické výukové programy apod.)
a deset let působila jako ředitelka Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. V současné
době se věnuje evaluacím vzdělávacích programů v oblasti EVVO, VUR a globálního
rozvojového vzdělávání v organizaci „Spora, z. s.“, je auditorkou Certifikace poskytovatelů
environmentální výchovy a působí jako externí pedagog na vysoké škole.
• Václav Broukal. Absolvoval gymnázium. Pracoval jako lektor výukových programů
v Podblanickém ekocentru ČSOP Vlašim, od roku 2004 do roku 2010 byl koordinátorem
programu „Národní síť EVVO“. Podílel se na tvorbě systému „Certifikace poskytovatelů EVVO“
jako koordinátor procesu vzniku systému. Je spoluzakladatelem a ředitelem neziskové
organizace „Spora, z. s.“, která se zaměřuje na rozvoj environmentální výchovy, její kvalitu
a ověřování.
• RNDr. Jiří Kulich. Ředitel neziskové organizace „Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory
– SEVER“. Dlouhodobě se věnuje rozvoji EVVO, je členem nejrůznějších orgánů a poradních
skupin věnujících se EVVO na regionální i národní úrovni.
• Ing. Lenka Skoupá. Vystudovala zootechniku, celý profesní život se věnuje zvířatům.
Po krátkém působení ve světě vědy přešla na praxi a zabývá se vzděláváním v oblasti
zoorehabilitace, welfare a ochrany zvířat. Tato témata učí veřejnost i studenty VŠ. Je autorkou
řady odborných článků a publikací. Na pozici místopředsedkyně Sdružení SRAZ vede, mimo
jiné, farmu, která je unikátní ukázkou genových zdrojů ČR. Jako předsedkyně Toulcova dvora
zajišťuje příkladnou kooperaci jeho členských organizací.
• RNDr. Jan Trávníček, MSc. V organizaci Lipka napomáhá s inovacemi (e-learning, kontrolní
systém…). Obhájil přírodovědnou rigorózní práci na Masarykově univerzitě a získal titul
MSc z ekonomie a řízení na Nottingham Trent University. Podílel se na cca sto publikačních
výsledcích a přes tisíc hodin odpřednášel na čtyřech VŠ. Dva roky zastával funkci zástupce
prorektora. Má pět let manažerské praxe v Operačních programech EU. Snaží se inspirovat
k posunu při sebeřízení a řízení firem a organizací.
Pro vydávání časopisů Bedrník a Informační bulletin Mrkvička Pavučina dlouhodobě
spolupracuje se šéfredaktorkami časopisů:
• Mgr. Hana Kolářová, šéfredaktorka časopisu „Bedrník“. Vystudovala Fakultu žurnalistiky
UK v Praze. Redaktorka mnoha časopisů a dalších publikací jako například Zpravodaj
MŽP, Věda a technika, Zpravodaj Ekofilmu, Sisyfos apod. Dlouhodobá spolupráce s Centrem
pro otázky životního prostředí UK.
• Mgr. Iva Koutná, šéfredaktorka „Informačního bulletinu Mrkvička“. Předsedkyně neziskové
organizace „Líska, z. s.“, absolventka UP Olomouc, obor pedagogika – občanská výchova.
Dlouhodobá lektorka DVPP, lektorka kurzů Dokážu to. Organizátor specializačních studií
pro koordinátory EVVO na školách. Autorka a editorka mnoha metodických a didaktických
materiálů.
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Pro účely certifikace poskytovatelů EVVO má Pavučina zajištěno:
• Koordinaci certifikace: Koordinaci zajišťuje Václav Broukal (viz výše a životopis v příloze).
• Dvanáct vyškolených auditorů certifikace: Jejich profily jsou uvedeny na webových stránkách
http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/76-CO-JE-CERTIFIKACE/index.htm#h33.
• Je jmenována certifikační rada, která rozhoduje o udělování certifikátů a řeší případné
problémy systému. Profily jednotlivých členů jsou uvedeny na stránkách http://www.certifikacesev.cz/rubrika/76-CO-JE-CERTIFIKACE/index.htm#h33.

Projekty realizované v minulých 3 letech
Bedrník – časopis pro ekogramotnost 2016
Realizace: rok 2016
Donor: Ministerstvo životního prostředí (1/32/16)
Výše dotace: 134 000 Kč
Ekopobyt – propagace sítě pobytových ekocenter
Realizace: rok 2016
Donor: Ministerstvo pro místní rozvoj (5/SSEV Pavučina/2016)
Výše dotace: 210 000 Kč
Zvyšování kvality a transparentnosti činnosti organizací poskytujících služby v environmentální
výchově
Realizace: rok 2015 – 2016
Donor: tzv. Norské fondy (3730044)
Výše dotace: 971 540 Kč
Kolegiální podpora v síti Mrkvička
Realizace: rok 2015 – 2016
Donor: EU/MŠMT – OPVVV (16_010/0000542-01)
Výše dotace: 9 293 755 Kč
Podpora poskytovatelů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice
Realizace: rok 2017 – 2018
Donor: MŽP (MŽP 301/32/17 a MŽP 301/32/18)
Výše dotace: 1 401 794 Kč (2017) a 1 497 244 Kč (2018)
Podrobnější informace k jednotlivým projektům viz příloha "P18_Popis_projektu.pdf".

Další zdroje financování projektu
Veškeré náklady uvedené v rozpočtu projektu budou hrazeny výhradně z prostředků dotace, jiné
dotační programy nebudou využity. O podporu z MŽP žádáme z důvodu výše finančních
prostředků, které MŽP na tento dotační titul alokuje. Jak bylo uvedeno v předchozích kapitolách,
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projekt sestává s komplexního souboru aktivit zaměřených na podporu a rozvoj EVVO, resp.
jejich aktérů. Jiný obdobný dotační titul na takto rozsáhlý soubor aktivit není k dispozici. V rámci
jiných dotačních mechanismů by bylo možné zajistit pouze část navrhovaných aktivit
bez zmíněné komplexity.

Udržitelnost projektu, další využití výsledků projektu
Jednotlivé aktivity projektu mají dlouhodobí charakter – v určité podobě byly realizovány
již v minulosti a naší snahou bude je zachovat i po skončení případné podpory tohoto projektu.
Předpokládanými zdroji financování v budoucnosti jsou zdroje z dotačních titulů veřejné správy
a částečně plateb od příjemců jednotlivých služeb. V případě, že příležitosti financování aktivit
z veřejných zdrojů nebudou v dostatečné míře k dispozici, existuje rovněž možnost snížit počet,
rozsah a změnit formát nabízených aktivit tak, aby byla zachována jejich smysluplná
systematická nabídka umožňující základní rozvoj poskytovatelů EVVO a EP. S podobnými
opatřeními má Pavučina již zkušenosti z minulosti.
Výstupy projektu mají různý charakter a možnosti jejich využití a šíření v budoucnu je tedy
rozdílné:
• Přehled organizací a osob participujících na politikách a strategiích v oblasti EVVO, setkání
osob a organizací participujících na politikách a strategiích v oblasti EVVO, sborník příkladů
dobré praxe v elektronické podobě.
Přehled organizací bude do budoucna sloužit především pro vnitřní potřebu Pavučiny za účelem
případné koordinace spolupráce s veřejnou správou. Sborník dobré praxe bude veřejně
dostupný na stránkách Pavučiny. O jeho existenci budou informováni poskytovatelé EVVO
a EP aktuálně registrovaní na portálech „ekocentra.cz“ a „ekoporadny.cz“.
• Certifikační audity, revize systému Certifikace poskytovatelů EVVO. Certifikační audity budou
pokračovat i po skončení projektu na základě podmínek certifikace vzešlých z procesu revize.
Certifikace poskytovatelů EVVO má své vlastní internetové stránky certifikace-sev.cz, které jsou
veřejně dostupné a slouží jako základní informační zdroj pro případné zájemce.
• Poradenské akce. Do budoucna bude zachován tým osob poskytujících poradenství
a poradenství poskytováno v rozsahu dle možností aktuálních finančních zdrojů.
• Semináře pro programové pracovníky poskytovatelů EVVO a EP. V rámci projektu bude nově
nastaven a ověřen základní systém vzdělávání pracovníků poskytovatelů EVVO (portfolio
seminářů s potřebnými tématy, lektorské týmy pro realizaci těchto seminářů). Semináře jsou
jednou z priorit Pavučiny, a proto budou zachovány i po skončení minimálně pro členy Pavučiny,
v případě podpory z veřejných zdrojů i dalším zájemcům z řad poskytovatelů EVVO.
• Evaluace programů EV, evaluace programů MRKEV a Mrkvička. Na základě evaluace
programů MRKEV a Mrkvička budou tyto programy aktualizovány. Evaluace programů EV bude
Pavučina zprostředkovávat v případě získání další podpory na tuto činnost. V opačném případě
bude Pavučina evaluace podporovat například zveřejňováním příkladů dobré praxe na svém
webu v periodicích a dalších publikacích, které vydává.
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• Veletrh ekologické výchovy. Veletrh EV je další z priorit, kterou bude Pavučina realizovat
v obdobném formátu i v budoucnu. Z projektu budou využity, podobně jako v minulosti,
zkušenosti z proběhlých ročníků. Veletrh bude nadále otevřenou akcí pro všechny zájemce
působící v EVVO.
• Národní konference EVVO a EP. Vzhledem k náročnosti akce bude konference probíhat
po skončení projektu jen v případě získání potřebných zdrojů financování. Konference bude
i nadále otevřenou akcí pro všechny zájemce působící v EVVO a EP.
• Krajské konference MRKEV a Mrkvička. Konference budou evaluovány s jako součást
programů „MRKEV“ a Mrkvička. Na základě evaluace přistoupíme k případné revizi těchto akcí.
Do budoucna předpokládáme jejich zachování. Krajské konference mají jednodušší formát
a lze na jejich realizaci snáze získat finanční prostředky. Konference budou jako doposud
propagovány prostřednictvím krajských koordinátorů obou programů a nabízeny všem
pedagogům se zájmem o EVVO a dalším poskytovatelům EVVO v krajích.
• Časopisy „Bedrník“ a „Informační bulletin Mrkvička“. Oba časopisy budou vydávány
i po skončení projektu. Předpokladem je vícezdrojové financování z plateb od jejich uživatelů
a dotací z veřejných i soukromých zdrojů.
• Semináře pro veřejnou správu. Semináře pro veřejnou správu bude po skončení projektu dále
podporovat především hlavní partner projektu „Síť ekologických poraden STEP z. s.“ a jejich
realizátory budou především členské organizace sítě. Předpokládanými zdroji financování
v budoucnu jsou platby od účastníků a dotační prostředky z veřejných i soukromých zdrojů.
• Materiály šířící dobrou praxi EVVO a EP. Zpracované příklady dobré praxe v programu „Učíme
venku“ se stanou součástí webu tohoto pro-gramu. Jejich šíření zajistí zpracovatel „TEREZA,
vzdělávací centrum, z.ú.“, prostřednictvím svých informačních zdrojů (databáze učitelů, webové
stránky, sociální sítě). Publikace věnující se příkladům dobré praxe z oblasti šetrného provozu
institucí bude obdobně šířit její zpracovat „Síť ekologických poraden STEP z. s.“. O vzniku
a dostupnosti materiálů bude rovněž informovat Pavučina prostřednictvím databáze svých
kontaktů na poskytovatele EVVO (členská střediska, databáze ze zdroje „ekocentra.cz“).
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