KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSTĚTY
LIBERECKÉHO KRAJE

AKČNÍ PLÁN
2021-2023

Akční plán konkretizuje postup realizace Koncepce
environmentálního
vzdělávání,
výchovy
a
osvěty
Libereckého kraje na období 2021 až 2023.
Vybraná prioritní opatření jsou rozpracována do podoby přehledných karet realizace.
Mezi prioritní opatření byla zařazena:
1. Opatření, která jsou důležitá, i když jejich realizace bude náročná a viditelné výstupy
nebudou okamžitě zřejmé. Jejich význam je takový, že je třeba začít na nich pracovat co
nejdříve.
2. Opatření, jejichž realizace je relativně snadná a pozitivní dopad do oblasti EVVO lze
očekávat záhy.
3. Opatření, jejichž realizace pozitivně ovlivní více strategických oblastí a cílů.

Opatření, která jsou součástí Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Libereckého kraje, ale nebyla zařazena do Akčního plánu pro období 2021–2023 budou
realizována tak, jak bude možné, pokud se objeví vhodná příležitost. Nebudeme ale o jejich
realizaci aktivně usilovat.
Záznam na kartách realizace je uspořádán tak, aby nebylo nutné studovat celou koncepci, a
přesto bylo čtenáři zřejmé, jaké oblasti se opatření týká, jaký je stávající stav, jak by měl
vypadat stav cílový a jaký postup k jeho dosažení navrhujeme.
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY
cíl 1.1. – EVVO oslovuje širokou vrstvu obyvatel a institucí, včetně těch
s nižší environmentální senzitivitou

Opatření

1.1.2.
Realizace osvětových aktivit zapojujících různé přístupy a partnery,
např. alternativní sociální projekty, neformální vzdělavatele, mezigenerační
propojení

Popis současného stavu

EVVO dobře komunikuje se školami a lidmi s pozitivním vztahem
k životnímu prostředí a má malý dosah ke skupině obyvatel s nižší
environmentální gramotností.

(1 věta)
Popis cílového stavu
(1 věta) + proč je aktivita
prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Environmentální výchova využívá k oslovení dosud nezapojených cílových
skupin spolupráci se subjekty, u nichž není EVVO běžnou činností  
– organizacemi pracujícími v oblasti sociální, v oblasti neformálního
vzdělávání dětí a dospělých, v oblasti společných mezigeneračních projektů
a se zaměřením na rodinu.

•
•
•
•
•

Otevření diskuse o naléhavé potřebě EVVO a oslovení všech
obyvatel a organizací, které se EVVO běžně nevěnují
Vytvoření databáze subjektů spolupracujících na realizaci cílů EVVO
Vytvoření personální kapacity na pravidelnou komunikaci s těmito
subjekty (v rámci STŘEVLIK, případně strategických partnerů)
Zajištění metodické podpory pro zkvalitňování EVVO při práci
těchto subjektů
Realizace, monitoring a vyhodnocení spolupráce

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•
•
•

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Zaměstnanci zabývající se podporou externích subjektů, min. ½
úvazku

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK (strategičtí partneři) – oslovení externích organizací,
metodická podpora externích organizací participujících na aktivitě

Termín/harmonogram

•
•
•
•

Zahájení kampaně – 01/2022
Databáze subjektů – 06/2022
Realizace společných aktivit, metodická podpora – od 07/2022
Předložení žádostí o dotaci dle vyhlašovaných výzev

•

Personální náklady na koordinaci a podporu
Výše dle intenzity práce, vyplývá z možností, min. 200.000 Kč/rok
Zdroje: Rozpočet STŘEVLIK, finance pro regionální partnery,
Národní program Životní prostředí, fondy přeshraniční spolupráce
Podpora akcí – Dotační fond LK

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY
cíl 1.1. – EVVO oslovuje širokou vrstvu obyvatel a institucí, včetně těch
s nižší environmentální senzitivitou

Opatření

1.1.4.

Popis současného stavu

Návštěvníci přírodu často využívají pouze jako kulisu pro své sportovní
aktivity bez povědomí o možných dopadech na ekosystém.
Při sportovních aktivitách dochází často k neúmyslnému negativnímu
působení na přírodu a její složky.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Návštěvníci přírody jsou si vědomi možných dopadů své činnosti
na přírodní prostředí, uvědomují si, že návštěvou přírody přímo zasahují
do životního prostoru divoce žijících živočichů a rostlin, respektují
je a berou na ně při pobytu v přírodě ohled.

•
•
•
•
•

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která část
a celek), možné finanční zdroje

Realizace aktivit zaměřených na návštěvníky přírody

•

Vytvoření seznamu prioritních problémů (na území chráněných
krajinných oblastí jsou zdrojem informací zpracované Koncepce
práce s návštěvnickou veřejností)
Získání komunikačních partnerů respektovaných u cílové skupiny
Návrh a realizace osvětových kampaní pro jednotlivé
druhy/činnosti (s ohledem na zpracované koncepce práce
s návštěvnickou veřejností, interpretační plány ZCHÚ)
Realizace osvětových opatření motivujících návštěvníky ke změně
chování s ohledem na přírodní prostředí
Realizace, monitoring a vyhodnocení

•

Personální náklady na koordinaci a podporu, v rámci rozpočtů
stávajících poskytovatelů EVVO a orgánů ochrany přírody
Podpora realizace informačních opatření – Program péče
o krajinu, SFŽP, Dotační fond LK, organizace profitující z realizace
aktivit v přírodním prostředí

Kdo zodpovídá

•
•

Orgány ochrany přírody
Poskytovatelé EVVO

Termín/harmonogram

•

Výběr, komunikace a realizace opatření – průběžně

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY
cíl 1.2. – Zaměření EVVO na praxi, terén, místo

Opatření

1.2.2.
Využívání principů místně zakotveného učení a učení venku
v aktivitách EVVO

Popis současného stavu

EVVO je často realizována nekoncepčně bez ohledu na místní souvislosti
a bez konkrétních výstupů pro řešení lokálních environmentálních
problémů.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

EVVO zohledňuje lokální environmentální problémy a poskytuje
respondentům kromě environmentálních znalostí také akční kompetence
nezbytné k řešení v souladu s principy demokratické společnosti. Do EVVO
jsou zapojeni místní aktéři. EVVO směřuje k řešení problémů.

•
•
•
•
•
•
•

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•
•
•

Omezení realizace denních programů EVVO bez vazby na řešení
konkrétních lokálních environmentálních problémů a programů
bez přímé přenositelnosti získaných znalostí a kompetencí
Proškolení lektorů v oblasti místně zakotveného učení
Vzdělávání pedagogů v oblasti místně zakotveného učení a jeho
přínosů, metod zavádění – propagace a cyklus vzdělávacích akcí
Pořízení seznamu místních/regionálních externích spolupracovníků
(zemědělci, odborníci s vazbou na ochranu přírody a krajiny, péči
o ŽP, lesníci, vodohospodáři apod.)
Zavádění principů místně zakotveného učení do stávajících
vzdělávacích programů
Realizace modelových vzdělávacích programů s využitím principů
místně zakotveného učení
U akcí pro veřejnost zdůrazňovat propojení s místní komunitou
10.000 Kč/seminář –vzdělávání lektorů, představení výstupů MAP
Frýdlantsko, prostředky STŘEVLIK
50.000 Kč/rok – vzdělávání pedagogů, účastnické poplatky, dotace,
mzdové náklady STŘEVLIK a dalších poskytovatelů
Vzdělávací programy hrazené z účastnických poplatků, případně
dotací (LK, SFŽP, granty MŽP pro NNO, přeshraniční spolupráce)

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)
Kdo zodpovídá

•
•
•
•

Termín/harmonogram

•
•

STŘEVLIK – zajištění vzdělávání lektorů
STŘEVLIK + ostatní poskytovatelé EVVO
STŘEVLIK + ostatní poskytovatelé EVVO – zajištění vzdělávání
pedagogů
Poskytovatelé EVVO – zařazení principů místně zakotveného učení
do vzdělávacích programů a akcí pro veřejnost
Školení lektorů v oblasti místně zakotveného učení – do 12/2023
Sestavení vzdělávacího programu pro pedagogy – do 12/2023

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY
cíl 1.3. – Využití veřejného sektoru jako příkladu dobré praxe

Opatření

1.3.3.
Propagace a sdílení environmentálních opatření veřejného
sektoru

popis současného stavu

Veřejný sektor realizuje řadu opatření ke snížení svého dopadu na životní
prostředí, není však využit jejich vzdělávací potenciál.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Opatření ke snížení dopadu činnosti veřejného sektoru na životní
prostředí jsou dostatečně prezentována veřejnosti. Vzorovým
příkladem veřejný sektor motivuje a oslovuje též cílové skupiny s nižší
environmentální senzitivitou.

•
•

•
•

Odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část
a celek), možné finanční zdroje

•
•
•
•
•

Komunikace s organizacemi ve veřejném sektoru o potřebě
prezentace opatření
Návrh prezentace jednotlivých druhů opatření a realizace
prezentace (označení recyklovaných papírů na tiscích
vycházejících z úřadu, důraz na správné nakládání s odpady,
vysvětlení opatření ke snížení spotřeby vody, …)
Průběžné rozšiřování opatření ve veřejné správě
Zpracování interpretačního plánu pro několik vybraných
organizací na různých úrovních (např. malá obec, město, odbor
KÚLK) a jeho modelová realizace; vyhodnocení, revize a uplatnění
v celém spektru veřejné správy
Do 10.000 Kč/rok na organizaci
Do 30.000 Kč – za modelový implementační plán  
Zavedení povinného oboustranného tisku na recyklovaný papír,
označení tisků 0 Kč
Publicita nakládání s odpady do 5.000 Kč/rok na organizaci
Publicita nakládání s vodou do 5.000 Kč/rok na organizaci

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)
Kdo zodpovídá

•
•

OŽPZ, STŘEVLIK – komunikace s organizacemi veřejného sektoru
Organizace veřejného sektoru s podporou OŽPZ, STŘEVLIK
– publicita vlastních opatření

Termín/harmonogram

•
•

Oslovení veřejných organizací řízených LK – do 12/2022
Realizace publicity průběžně

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY
cíl 1.4. – Podpora integrace principů EVVO do výuky ve školách

Opatření

1.4.1.
Podpora škol ze strany SEV při realizaci EVVO v praxi
poskytováním metodických materiálů, poradenstvím, publikací příkladů
dobré praxe

Popis současného stavu

Podpora škol ze strany SEV v oblasti praktické realizace EVVO spočívá
především v realizaci programů EVVO lektory SEV.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Školy zapojují EVVO do vzdělávání především samostatně vlastními
silami, SEV poskytují zejména metodickou pomoc, metodické materiály
a příklady dobré praxe. Zvyšuje se tím množství škol, které jsou SEV
schopna podpořit.

•
•
•
•

Odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část
a celek), možné finanční zdroje

•
•
•

Tvorba metodických materiálů pro praktickou realizaci EVVO
školami
Školení pedagogů pro účinné zapojení materiálů do vzdělávání
Publikace návodů a příkladů dobré praxe pro zavádění EVVO
do škol
Využití a sdílení zkušeností s místně zakotveným učením, využití
principů místně zakotveného učení v metodických materiálech
a příkladech dobré praxe, viz 1.2.2.
Tvorba metodických materiálů – řádově desítky tisíc Kč/ks
(zdroje: rozpočty SEV, Dotační fond LK, SFŽP apod.)
Školení pedagogů – řádově tisíce Kč/den, zdroje: účastnické
poplatky, dotace
Metodické publikace – řádově desítky tisíc Kč ročně, zdroje:
grantové financování, OŽPZ

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)
Kdo zodpovídá

Termín/harmonogram

•
•

SEV – příprava materiálů a publikací, metodická podpora školám,
školení pedagogů
Školy – realizace vzdělávacích programů vlastními silami

•

Průběžně

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY
cíl 1.4. – Podpora integrace principů EVVO do výuky ve školách

Opatření

1.4.3.
Příprava modelových projektů dlouhodobé spolupráce SEV a škol,
včetně víceletých vzdělávacích cyklů

Popis současného stavu

EVVO ve školách je realizována převážně formou denních programů EVVO,
popř. projektových dnů bez dlouhodobé systematické činnosti.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

EVVO ve školách je realizována prostřednictvím dlouhodobých projektů,
které mají potenciál trvalého efektu na cílovou skupinu. SEV připravují
takové programy a metodicky vedou školy při jejich realizaci. Programy
mají modelový charakter a jsou po pilotních realizacích proveditelné
vlastními silami škol.

•

•
•
•
•

Tvorba dlouhodobých vzdělávacích programů uplatňujících
principy učení venku, místně zakotveného učení, zážitkového učení,
badatelské výuky apod., které mohou školy samostatně realizovat
podle metodického návodu nebo pod vedením SEV
V případě dotačního financování příprava projektových žádostí
pro návrh a modelovou realizaci
Vzdělávání pedagogů – představení programů a způsobu realizace
Modelová realizace ve školách
Vytvoření databáze dlouhodobých programů v sekci dobrá praxe
na internetovém portálu Ekovychovalk.cz

•

Personální náklady na koordinaci a podporu

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK, Zoo Liberec – SEV DIVIZNA, SEV

Termín/harmonogram

•

Průběžně

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje
Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 1 – ÚČINNÉ NÁSTROJE A DOPADY
cíl 1.4. – Podpora integrace principů EVVO do výuky ve školách

Opatření

1.4.6.
Postupné snižování podílu denních programů EVVO v realizaci
EVVO na školách, omezení denních programů EVVO na vybraná témata
vyžadující speciální prostředí, pomůcky, kompetence lektorů

Popis současného stavu

Denní programy EVVO jsou pro řadu škol zásadním způsobem plnění
průřezového tématu environmentální výchovy, přičemž dlouhodobý
efekt těchto programů je dle vědeckých studií omezený.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Denní programy EVVO jsou SEV realizovány pouze v oblastech, které
nelze nahradit běžnou činností školy. Jedná se o programy vyžadující
speciální pomůcky, prostředí nebo kvalifikaci lektorů.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•

Odhadované náklady na realizaci
(co stojí která část a celek),
možné finanční zdroje

•

Bez nákladů na implementaci

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK, Zoo Liberec – SEV DIVIZNA, SEV

Termín/harmonogram

•
•

Výběr významných programů – do 06/2022
Snižování počtu denních programů EVVO – průběžně

•
•
•

Výběr významných denních programů EVVO pro budoucí
realizaci
Navyšování objemu dlouhodobé spolupráce se školami
Snižování objemu denních programů EVVO
Propagace pobytových programů za účelem zvýšení jejich
návštěvnosti školami v LK

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 2 – KVALITA A AKTUÁLNOST
cíl 2.1. – Kvalitní služby využívající aktuální metody

Opatření

2.1.1. Zavedení sdíleného systému vzdělávání v oblasti lektorských
i osobnostních kompetencí a posílení komunikace mezi aktéry EVVO

Popis současného stavu

Společnou vzdělávací akcí v oblasti lektorských a osobnostních kompetencí
je pravidelné vícedenní setkání k EVVO v Sedmihorkách (organizuje Zoo
Liberec – SEV Divizna), ostatní vzdělávací semináře jsou organizovány
individuálně. Internetový portál Ekovychovalk.cz využívá k propagaci svých
aktivit pouze část poskytovatelů EVVO.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní
Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Sdílený systém vzdělávání zvyšuje dostupnost a využitelnost vzdělávání
v oblasti EVVO a pomáhá rozvíjet spolupráci a kvalitu služeb EVVO.

•
•
•
•
•

Shromáždění požadavků, námětů a nápadů
Výběr tvůrce a provozovatele
Příprava návrhu sdíleného systému vzdělávání, projednání s aktéry
Otevření systému a registrace poskytovatelů vzdělávání, testovací
provoz, vyhodnocení a úpravy
Zahájení běžného provozu

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•
•
•
•

Náklady na vytvoření návrhu sdíleného systému vzdělávání
Náklady na provoz sdíleného systému vzdělávání
Národní program ŽP – Pilíře EVVO
Rozpočet LK

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
•

Společný zájem o vytvoření sdíleného systému a vůle spolupracovat
Zkušenosti tvůrce systému v oblasti vzdělávání v EVVO

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ, STŘEVLIK

Termín/harmonogram

•
•
•
•
•

Sběr námětů – II. pololetí 2021
Výběr tvůrce a provozovatele – II. pololetí 2021
Příprava návrhu sdíleného systému – I. pololetí 2022
Projednání návrhu se všemi aktéry – II. pololetí 2022
Otevření systému a registrace poskytovatelů vzdělávání – I. pololetí
2023
Provoz v testovacím období – 2023
Vyhodnocení testování (zpětná vazba od poskytovatelů a příjemců
vzdělávání) – II. pololetí 2023
Úpravy – II. pololetí 2023

•
•
•
Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 2 – KVALITA A AKTUÁLNOST
cíl 2.2. – Využívání aktuálních a ověřených dat o stavu životního
prostředí a environmentálních problémech v LK, ČR i globálních

Opatření

2.2.2. Zajištění/zprostředkování přístupu veřejnosti k aktuálním
pravdivým informacím o stavu ŽP

Popis současného stavu

Nejen v oblasti životního prostředí je svět zahlcený informacemi.
Je čím dál náročnější si z nich vybrat aktuální a pravdivé informace
a nepodlehnout manipulaci.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Cílem je reagovat na často a záměrně se opakující mýty a nepravdy
v oblasti problémů životního prostředí prostřednictvím přesných,
vědecky podložených, správně interpretovaných a srozumitelných
informací.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•
•
•
•

Vytvoření rozcestníku odkazů na ověřené zdroje informací o ŽP
v LK, ČR
i globálních na Ekovychovalk.cz
Pravidelná kontrola aktuálnosti odkazů a zdrojů
Průběžné doplňování odkazů
Propagace rozcestníku a šíření aktuálních ověřených dat

Odhadované náklady na
realizaci (co stojí která část
a celek), možné finanční zdroje

•
•
•
•

Náklady na vyhledávání a ověřování informací
Náklady na šíření osvěty a informací
Náklady na provoz Ekovychovalk.cz
Rozpočet LK

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Znalosti a orientace v oblasti ŽP a práce s informacemi

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ, STŘEVLIK

Termín/harmonogram

•
•
•

Vytvoření rozcestníku odkazů – rok 2022
Pravidelná kontrola a doplňování – min. 1× ročně
Propagace rozcestníku a šíření aktuálních ověřených dat
– průběžně

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 2 – KVALITA A AKTUÁLNOST
cíl 2.3. – Zvyšování kvality vzdělávacích aktivit prostřednictvím
evaluace a propagace příkladů dobré praxe

Opatření

2.3.2. Cílená propagace a oceňování příkladů dobré praxe ze strany
veřejné správy, SEV, sítí atd.

Popis současného stavu

V LK je realizována celá řada inspirativních aktivit a projektů. Příklady
dobré praxe jsou sporadicky prezentovány prostřednictvím tiskového
oddělení KÚLK a sítě MRKEV a Mrkvička.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní
Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Cílem je ocenit příkladné aktivity a projekty, povzbudit jejich
realizátory v další činnosti a šířit tyto vzory ke zvyšování kvality EVVO
v LK.

•
•
•
•
•

Využívání Ekovychovalk.cz k prezentaci příkladů dobré praxe
Spolupráce s tiskovým oddělením KÚLK
Vytipování odborných médií vhodných k zasílání tiskových
zpráv (např. Ekolist.cz)
Využívání sociálních sítí a moderních informačních médií
Vytváření osvětových videí a dalších materiálů prezentujících
příklady dobré praxe

Odhadované náklady na realizaci
(co stojí která část a celek), možné
finanční zdroje

•
•
•
•

Náklady na provoz Ekovychovalk.cz
Náklady na propagaci na sociálních sítích
Náklady na vytváření osvětových videí a materiálů
Rozpočet LK

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Přehled v oblasti EVVO v LK

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ, STŘEVLIK

Termín/harmonogram

•

Průběžně

Poznámka
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 2 – KVALITA A AKTUÁLNOST
cíl 2.3. – Zvyšování kvality vzdělávacích aktivit prostřednictvím
evaluace a propagace příkladů dobré praxe

Opatření

2.3.3. Podpora evaluací účinnosti aktivit environmentální výchovy
a následné implementace výsledků

Popis současného stavu

V oblasti poskytování služeb EVVO v LK je žádoucí posun od kvantity
ke kvalitě. Evaluační nástroje jsou k dispozici, ale dosud není
standardem je plně využívat.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Kvalita poskytovaných služeb je vyhodnocována a jsou zviditelňovány
a sdíleny příklady dobré praxe. Nabízí se spolupráce s TUL
a doc. PhDr. Janem Činčerou, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•
•
•
•
•

Vzdělávací semináře pro poskytovatele EVVO služeb
Vzdělávací semináře pro školy
Šíření článků, publikací, on-line nástrojů evaluace EVVO
Spolupráce s akademickou sférou v této oblasti
Podpora evaluačních postupů jako možná součást projektů
podporovaných z Dotačního fondu LK

Odhadované náklady na realizaci
(co stojí která část a celek),
možné finanční zdroje

•
•
•

Náklady na realizaci vzdělávacích seminářů
Národní program ŽP – Pilíře EVVO
Rozpočet LK

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Znalosti a zkušenosti v oblasti evaluace EVVO

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ, Zoo Liberec – SEV DIVIZNA

Termín/harmonogram

•

Průběžně

Poznámka

koncepce evvo lk

13

Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 3 – INFRASTRUKTURA
cíl 3.1. – EVVO je dostupná na celém území Libereckého kraje

Opatření

3.1.1. Zohledňování vazby na lokální souvislosti při podpoře akcí

popis současného stavu

V Dotačním fondu Libereckého kraje není tato vazba nijak zohledněna. Toto
hledisko není zohledněno ani při podpoře akcí z Kalendáře akcí, oblast EVVO.  

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

V rámci podpory z Dotačního fondu LK, programu č. 8.1 Podpora EVVO
je s využitím specifického hodnotícího kritéria upřednostňována podpora
projektů se začleněním místně zakotveného učení. To je realizováno také
v rámci akcí z Kalendáře akcí resortu ŽPZ a relevantních akcí LK a jeho
příspěvkových organizací. Kritérium je preferováno jinými poskytovateli
podpory v LK. Jedná se o vysoce efektivní způsob výuky.

•

•

Návrh úpravy hodnotících kritérií Dotačního fondu LK č. 8.1 Podpora
EVVO je projednán a schválen orgány LK
O začlenění tohoto kritéria do podmínek programu jsou informováni
realizátoři EVVO v LK, popř. další poskytovatelé podpory
Podpora místně zakotveného učení je dlouhodobě propagována

•

Činnosti řešeny v rámci pracovní náplně pracovníků OŽPZ

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ

Termín/harmonogram

•
•
•

Začlenění do podmínek programu č. 8.1, včetně schválení – do 1/2022
Adresné informování realizátorů EVVO – 1–2/2022
Prezentace místně zakotveného učení – od 1–2/2022 kontinuálně

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné
finanční zdroje

•

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

Poznámka

koncepce evvo lk
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 3 – INFRASTRUKTURA
cíl 3.1. – EVVO je dostupná na celém území Libereckého kraje

Opatření

3.1.2. Vyhledávání strategických partnerů a podpora jejich klíčových
personálních kapacit na celém území LK, zejména v oblastech
s podprůměrnou nabídkou EVVO

Popis současného stavu

EVVO je v rámci LK realizována nerovnoměrně. Činnost SEV
je směřována především na území okresu Liberec, západní část okresu
Semily a okolí Brniště na Českolipsku.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní
Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Nabídka EVVO je v různých částech LK přibližně stejného rozsahu.
Plošnou realizací EVVO jsou vzdělávány osoby s vyšší potřebou
a efektivitou EVVO.

•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodnocení oblastí, kde je podprůměrná nabídka EVVO
Komunikace s potenciálními strategickými partnery
z jednotlivých oblastí
Příprava návrhu konkrétních podmínek podpory,
jeho projednání s dotčenými subjekty a vypořádání připomínek
Projednání návrhu v orgánech LK
Příprava strategických partnerů k realizaci EVVO v rámci
celokrajského systému, včetně certifikace kvality SSEV
Pavučina
Stabilní začlenění této podpory do rozpočtu LK
a její dlouhodobé poskytování
Dlouhodobá metodická podpora příspěvkovými organizacemi
LK
Široká prezentace nabídky metodické podpory EVVO

Odhadované náklady na realizaci
(co stojí která část a celek),
možné finanční zdroje

•

3 mil. Kč/rok z rozpočtu LK – podpora vede k naplňování řady
dalších opatření KEVVOLK

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
•
•
•

Vhodní dlouhodobí partneři
Smluvní vztah pozitivně přijatý oběma stranami
Metodická podpora partnerů příspěvkovými organizacemi LK
(STŘEVLIK a Zoo Liberec – SEV DIVIZNA)
Stabilní začlenění do rozpočtu LK

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ, příspěvkové organizace LK (metodická podpora)

Termín/harmonogram

•

Začlenění do Střednědobého výhledu rozpočtu LK, příprava
podmínek realizace systému – 2021
Příprava organizací k realizaci pozice strategického partnera,
včetně jejich certifikace SSEV Pavučina – 2021 a dále
Zahájení realizace systému – leden 2022

•
•
Poznámka
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 3 – INFRASTRUKTURA
cíl 3.2. – Kapacita služeb EVVO odpovídá potřebám obyvatel a institucí

Opatření

3.2.2. Podpora prezentace široce uplatnitelných příkladů dobré praxe
v oblasti ŽP

Popis současného stavu

V LK je v oblasti EVVO realizována celá řada velmi kvalitních projektů
a aktivit. Všeobecné povědomí o nich je však většinou velmi omezené.
Obdobné projekty jsou často realizovány bez jakékoliv informace
o předchozích velmi kvalitních aktivitách.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní
Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Poskytovatelé EVVO i široká veřejnost mají možnost přehledného
seznámení se s příklady dobré praxe v oblasti ŽP. Při realizaci obdobných
projektů a aktivit je využíváno předchozích výstupů i zkušeností.

•
•
•
•

Příprava prostředí na internetovém portálu Ekovychovalk.cz
k realizaci tohoto záměru
Prezentace této aktivity nejen mezi SEV a dalšími realizátory
EVVO
Postupné naplňování nové aplikace dle jednotné a přehledné
struktury/osnovy
Široká prezentace databáze i konkrétních příkladů dobré praxe

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která část
a celek), možné finanční zdroje

•

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
•
•

Prostředí na internetovém portálu Ekovychovalk.cz
Dlouhodobá pracovní kapacita u příspěvkové organizace LK
Motivace subjektů k prezentaci kvalitních výstupů z jejich činnosti

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK

Termín/harmonogram

•

Příprava zadání pro zajištění prostředí k prezentaci příkladů dobré
praxe na internetovém portálu Ekovychovalk.cz – 2022
Prezentace nově vzniklé databáze a její kontinuální doplňování
– od 2023

•

•

Rozšíření internetového portálu Ekovychovalk.cz, náklady v řádu
desítek tisíc Kč z rozpočtu OŽPZ
Trvalá správa této databáze a její průběžné doplňování (realizace
v rámci pracovní náplně zaměstnance příspěvkové organizace LK)

Poznámka
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Akční plán 2021–2023

Strategická oblast/cíl

SO 3 – INFRASTRUKTURA
cíl 3.2. – Kapacita služeb EVVO odpovídá potřebám obyvatel a institucí

Opatření

3.2.3. Zvyšování podílu zapojení pedagogů na realizaci EVVO ve školách,
a tím zvyšování efektivity poskytovatelů služeb, modifikace práce
se školami směrem k vyššímu zapojení pedagogů, podpora jejich
samostatné činnosti a vzájemné spolupráce  

Popis současného stavu

EVVO na školách je realizována z výrazné části SEV. Pedagogové jsou
zapojeni do realizace EVVO velmi často pouze pasivně.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní
Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

EVVO je běžnou součástí školních vzdělávacích programů a vnitřní kultury
školy a pedagogové ji aktivně začleňují do vyučovacích předmětů i mimo
ně. SEV poskytují školám dlouhodobou metodickou podporu.

•
•
•
•
•
•

Podpora škol ze strany SEV při realizaci EVVO v praxi
poskytováním metodických materiálů, poradenstvím, publikací
příkladů dobré praxe
Metodická podpora SEV při aktualizacích školních vzdělávacích
programů s ohledem na začlenění EVVO nejen obsahově,
ale i s využitím efektivních vzdělávacích metod
Příprava modelových projektů dlouhodobé spolupráce SEV a škol,
včetně víceletých vzdělávacích cyklů
Motivace škol k realizaci dlouhodobých vzdělávacích programů
Zahrnutí principů EVVO do celé činnosti školy, aktivity z oblasti
EVVO jsou realizovány v rámci školních družin a volnočasových
kroužků
Posilování zapojení pedagogů do realizace programů EVVO

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která část
a celek), možné finanční zdroje

•
•

Finanční prostředky z rozpočtu příspěvkových organizací LK
Finanční prostředky z rozpočtu LK na podporu sítě strategických
partnerů EVVO (3 mil. Kč/rok)

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
•

Dlouhodobá rozsáhlá personální kapacita
Úzká spolupráce s OŠMT KÚLK a ORP

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK, OŽPZ

Termín/harmonogram

•
•

Iniciace – 2022–2023
Dlouhodobá realizace – od 9/2023

Poznámka
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Strategická oblast/cíl

SO 3 – INFRASTRUKTURA
cíl 3.3. – Rozvoj zázemí nezbytného pro realizaci kvalitních vzdělávacích
aktivit

Opatření

3.3.2. Podpora realizace pobytových vzdělávacích programů

popis současného stavu

Pobytové vzdělávací programy jsou na území LK realizovány příspěvkovou
organizací LK STŘEVLIK, Společností pro Jizerské hory o.p.s. a Střediskem
ekologické výchovy Český ráj, z. s. Ostatními realizátory EVVO pak pouze
v omezeném rozsahu. Poptávka škol po těchto programech výrazně
převyšuje aktuální nabídku.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Pobytové vzdělávací programy, velmi efektivní metoda EVVO, jsou
nedílnou součástí školních vzdělávacích programů. Nabídka SEV a dalších
realizátorů pobytových vzdělávacích programů  pokrývá poptávku škol.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
•
•

Dostatečná kapacita SEV k dlouhodobé metodické podpoře
Dostatek zařízení vhodných pro pobytové vzdělávací programy
Dostatek kvalitních lektorů EVVO pro realizaci pobytových
vzdělávacích programů

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK, OŽPZ

Termín/harmonogram

•

Kontaktování potenciálních realizátorů pobytových vzdělávacích
programů, navazování dlouhodobé spolupráce mezi nimi a SEV
– 2022–2023
Postupné rozšiřování kapacity pobytových vzdělávacích programů
stávajících i nových realizátorů – od 2022

•

•

•

SEV podporují realizaci i v jiných vhodných zařízeních
– poskytují vlastní lektory, připravují metodické materiály, nabízejí
dlouhodobou metodickou podporu, vzdělávají lektory hostitele
Podpora pobytových vzdělávacích programů je součástí podpory
strategických partnerů v LK
Metodická podpora – finanční prostředky z rozpočtu příspěvkových
organizací LK a z rozpočtu LK v rámci sítě strategických partnerů
EVVO
Náklady na lektorné a další náklady pobytových vzdělávacích
programů jsou hrazeny z účastnických poplatků

Poznámka
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Strategická oblast/cíl

SO 3 – INFRASTRUKTURA
cíl 3.3. – Rozvoj zázemí nezbytného pro realizaci kvalitních vzdělávacích
aktivit

Opatření

3.3.4. Podpora kofinancování národních a evropských projektů EVVO
z Dotačního fondu Libereckého kraje

Popis současného stavu

V rámci podmínek Dotačního fondu LK, programu č. 8.1 Podpora EVVO
je podpora kofinancování národních a evropských projektů podporována,
při vlastním hodnocení žádostí však není zvýhodněna.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Národní a evropské fondy nabízejí nesrovnatelně rozsáhlejší finanční
možnosti k rozvoji EVVO v LK než ostatní dostupné finanční zdroje. Vlastní
podíl žadatele je u rozsáhlých projektů často nepřekonatelnou překážkou.
Kofinancování národních a evropských projektů je v rámci hodnocení
programu č. 8.1 bodově zvýhodněno.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•

Realizováno v rámci pracovní náplně pracovníků OŽPZ

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ

Termín/harmonogram

•

Začlenění do podmínek programu Dotačního fondu LK č. 8.1
– do 1/2022
Informování realizátorů EVVO, tisková zpráva – od 2/2022

•

Návrh úpravy podmínek programu Dotačního fondu LK č. 8.1
je projednán a schválen orgány LK
O začlenění tohoto kritéria do podmínek programu jsou informováni
realizátoři EVVO v LK

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 3 – INFRASTRUKTURA
cíl 3.4. – Propojování jednotlivých aktérů v oblasti EVVO do funkčního
systému

Opatření

3.4.1. Inovace internetového portálu Ekovychovalk.cz pro splnění účelu
komunikace mezi poskytovateli EVVO navzájem a směrem k vnějším
subjektům a zajištění jeho rozvoje a aktuálnosti

Popis současného stavu

Internetový portál Ekovychovalk.cz nabízí rozsáhlé možnosti podpory
a rozvoje EVVO v LK. Je však nedostatečně využíván. Některé jeho funkce
jsou již zastaralé či zcela chybí.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Možnosti internetového portálu Ekovychovalk.cz jsou naprosto dostatečné
k realizaci úkolů vyplývajících z Koncepce EVVO LK. Nabídka portálu
je kontinuálně aktualizována. Jedná se o prioritní komunikační medium
pro oblast EVVO v LK, které je široce využíváno k podpoře a rozvoji EVVO.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•
•
•

Analýza současné nabídky portálu Ekovychovalk.cz a potřeb
vyplývajících z Koncepce EVVO LK
Doplnění funkčnosti portálu Ekovychovalk.cz
Kontinuální doplňování nabídky portálu

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•

Náklady v řádu 70–100 tis. Kč z rozpočtu OŽPZ

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Dostatečná personální kapacita s kvalitním technickým vybavením
u příspěvkové organizace LK

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK, OŽPZ

Termín/harmonogram

•

Doplnění funkčnosti portálu dle potřeb Koncepce EVVO LK
– do 12/2022
Pravidelná aktualizace nabídky portálu Ekovychovalk.cz
– kontinuálně

•
Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 4 – SPOLUPRÁCE
cíl 4.1. – Rozvoj regionálních sítí a spolupráce

Opatření

4.1.1. Rozvoj činnosti poradní skupiny pro EVVO v Libereckém kraji

Popis současného stavu

V otevřené poradní skupině se setkávají zástupci poskytovatelů EVVO
(NNO, příspěvkové organizace, školská zařízení, veřejná správa). Skupina
je svolávána 2× ročně. Jednání probíhají většinou v prostorách KÚLK.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Poradní skupina je otevřená a různorodá. Její setkání probíhají 4× ročně,
z toho 2× v prostorách KÚLK a 2× v místě realizace EVVO. Jednání poradní
skupiny se aktivně účastní zástupce OŠMT KÚLK. Neformální terénní
výjezdy přispívají k prohlubování vztahů ve skupině, jsou inspirativní
a přispívají k vzájemné výměně zkušeností.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•
•

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•

Náklady na výjezdní jednání PS EVVO 5.000 Kč – rozpočet OŽPZ

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Zájem o aktivní členství v PS EVVO

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ

Termín/harmonogram

•

Plán činnosti PS EVVO na rok 2022, včetně termínů jednání
– do 12/2021

•

Je připravován roční plán jednání poradní skupiny
Program zasedání souvisí s aktuální problematikou rozvoje EVVO
v LK
Výstupy z jednání jsou poskytnuty členu RK odpovědnému za resort
ŽPZ

Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 4 – SPOLUPRÁCE
cíl 4.1. – Rozvoj regionálních sítí a spolupráce

Opatření

4.1.2. Podpora a propagace spolupráce mezi školami, obcemi a místní
komunitou

Popis současného stavu

Na území LK je realizována řada kvalitních komunitních projektů
zahrnujících téma udržitelného rozvoje, ochrany přírody a krajiny a životního
prostředí, které jsou podpořeny širokou škálou donátorů, popř. probíhají
bez vnější finanční podpory. Jejich realizátoři často nevědí o realizaci
ostatních komunitních projektů v regionu. Rozsáhlejší realizace komunitních
projektů je však omezena různými bariérami a nedostatkem vůdčích
osobností.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Školy, obce i komunity spolupracují na různých úrovních s cílem rozvíjet
zodpovědné jednání vůči životnímu prostředí. Vzájemná spolupráce
je efektivním způsobem rozvoje EVVO v daném místě. Na internetovém
portálu Ekovychovalk.cz jsou jako příklady dobré praxe prezentovány stěžejní
komunitní projekty v LK. Pro inspiraci jsou zde zveřejněny i komunitní
projekty mimo LK.

•
•
•
•

Mapování příkladů dobré praxe (možnost využití diplomové práce)
a jejich prezentace na internetovém portálu Ekovychovalk.cz
Medializace kvalitních realizací a výstupů komunitních projektů
Seminář k realizaci komunitních projektů pro starosty obcí,
pedagogy, členy NNO a další zájemce
Zvýhodnění žádostí o dotaci, jejichž součástí je spolupráce mezi obcí,
školou a komunitou

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné
finanční zdroje

•

Náklady na seminář (lektorné, pronájem prostor) – 20.000 Kč

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
•
•

Kvalitní lektoři semináře
Dlouhodobá pracovní kapacita ke kvalitní prezentaci příkladů dobré
praxe
Spolupráce s TUL – diplomová práce

Kdo zodpovídá

•

Zoo Liberec – SEV DIVIZNA, OŽPZ, STŘEVLIK

Termín/harmonogram

•

Diplomová práce s tematikou komunitních projektů
v LK – 2022–4/2023
Seminář k realizaci komunitních projektů – 10–11/2022
Databáze komunitních projektů na Ekovychovalk.cz – do 12/2023
Medializace komunitních projektů – průběžně

•
•
•
Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 4 – SPOLUPRÁCE
cíl 4.1. – Rozvoj regionálních sítí a spolupráce

Opatření

4.1.5. Mezioborová spolupráce mezi EVVO a hospodářskou sférou
(zemědělství, lesnictví, cestovní ruch, podnikatelé) spočívající v zavádění
proenvi opatření a jejich propojení s EVVO aktivitami

Popis současného stavu

Na území Libereckého kraje probíhá spolupráce mezi EVVO a hospodářskou
sférou ve velmi omezeném rozsahu. Občasné aktivity nejsou navíc téměř
vůbec prezentovány.

(1 věta)
Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

V Libereckém kraji je zaváděna řada proenvi opatření. Díky spolupráci mezi
jejich realizátory z oblasti hospodářské sféry a organizacemi z oblasti EVVO
jsou úzce propojeny s EVVO aktivitami. Internetový portál Ekovychovalk.cz
nabízí řadu konkrétních příkladů dobré praxe z realizace proenvi opatření
s aspektem EVVO.

•
•
•
•

Seminář pro poskytovatele EVVO k realizaci proenvi opatření
se začleněním EVVO
Prezentace příkladů dobré praxe na internetovém portálu
Ekovychovalk.cz
Prezentace možností této formy spolupráce na relevantních akcích
(konference, semináře, ...)
Provázání databáze spolupracujících hospodářských subjektů
s databází externích spolupracovníků viz opatření 1.2.2.

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•
•

Seminář pro poskytovatele EVVO – 20.000 Kč – rozpočet OŽPZ
Dlouhodobá pracovní kapacita ke kvalitní prezentaci příkladů dobré
praxe

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•
•

Vhodný lektor k proškolení poskytovatelů EVVO
Personální kapacita k prezentaci příkladů dobré praxe

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK, OŽPZ

Termín/harmonogram

•
•

Seminář pro poskytovatele EVVO – do 12/2022
Nabídka příkladů dobré praxe na internetovém portálu
Ekovychovalk.cz – do 12/2022

Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 4 – SPOLUPRÁCE
cíl 4.1. – Rozvoj regionálních sítí a spolupráce

Opatření

4.1.6. Spolupráce mezi poskytovateli EVVO a pedagogickým školstvím
(zejména TUL) v rámci přípravy studentů pedagogických oborů i zvyšování
kvalifikace poskytovatelů EVVO

Popis současného stavu

Poskytovatelé EVVO spolupracují s pedagogickým školstvím zejména
v rámci odborných praxí a ojediněle i diplomových prací. Rozsah vzájemné
spolupráce však zdaleka nenaplňuje možnosti a potřeby obou stran. Znalost
realizátorů pedagogického školství o poskytovatelích EVVO je útržkovitá,
chybí jim ucelený přehled.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Pedagogické školství a poskytovatelé EVVO systémově spolupracují
na přípravě studentů pedagogických fakult a zvyšování kvalifikace
poskytovatelů EVVO. Do přípravy se promítají nejmodernější trendy,
poznatky a metody z oblasti EVVO a relevantních metod učení.

•
•
•
•

Vznik malé pracovní skupiny k rozvoji spolupráce
mezi pedagogickým školstvím a poskytovateli EVVO
Vytvoření celistvé nabídky praxí pro studenty pedagogických oborů
u poskytovatelů EVVO
Nabídka témat pro diplomové či semestrální práce na internetovém
portálu Ekovychovalk.cz
Projednání možnosti vytvoření předmětu s tematikou EVVO
na Fakultě přírodovědně – humanitní a pedagogické TUL s širokým
zapojením poskytovatelů EVVO

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje
Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Dlouhodobá pracovní kapacita pracovníka příspěvkové organizace
Libereckého kraje

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK, Zoo Liberec – SEV DIVIZNA

Termín/harmonogram

•
•

Vznik pracovní skupiny – 5/2022
Celistvá nabídka praxí a diplomových prací pro studenty
pedagogického školství u poskytovatelů EVVO a její pravidelná
aktualizace – od 8/2022

Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 4 – SPOLUPRÁCE
cíl 4.2. – Rozvoj nadregionálních a mezinárodních sítí a spolupráce

Opatření

4.2.2. Zapojení organizací do nadregionálních a mezinárodních projektů
a programů

Popis současného stavu

Zapojení organizací do nadregionálních a mezinárodních programů
a především pak administrativně náročných projektů závisí na jejich
personálních, administrativních a odborných kapacitách. Limitujícím
faktorem je nutnost spolufinancování a předfinancování projektů.
Nadregionální a mezinárodní projekty tedy realizují především větší
a zkušenější organizace. Menším organizacím se nabízí možnost participace
formou partnerství, která je však nedostatečně využívána.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) –
stručně, v pár bodech

Organizace v Libereckém kraji se aktivně zapojují do nadregionálních
a mezinárodních projektů v souladu se svým zaměřením. Větší organizace
umožňují těm s menší personální a odbornou kapacitou účast v projektech
formou partnerství. Koordinátorem účasti v nadregionálních
a mezinárodních  projektech je STŘEVLIK.

•
•
•

Mapování nabídky nadregionálních a mezinárodních zdrojů,
včetně účelu projektů vhodných k předložení žádostí o podporu
Mapování zájmu organizací z LK ve věci účasti v nadregionálních
a mezinárodních projektech
Aktuální informace o možnosti zapojení se do nadregionálních
a mezinárodních projektů na internetovém portálu Ekovychovalk.cz

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné
finanční zdroje
Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Dlouhodobá pracovní kapacita pracovníka STŘEVLIK k zajištění
informační a zejména koordinační činnosti

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK

Termín/harmonogram

•

Průběžně

Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 4 – SPOLUPRÁCE
cíl 4.3. – Zapojení veřejného sektoru do EVVO

Opatření

4.3.3. Zapojení dalších veřejných subjektů do EVVO (muzea, galerie,
knihovny a další)

Popis současného stavu

Prostřednictvím řady veřejných subjektů, především pak muzeí,
je realizována řada EVVO aktivit. Rozsah realizovaných aktivit a jejich kvalita
se však mezi těmito subjekty výrazně liší. Míra zapojení je závislá
na personálních kapacitách a zájmu pracovníků. Spolupráce těchto
subjektů se SEV je ojedinělá.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Další veřejné subjekty, jako jsou např. muzea, galerie a knihovny, disponují
kvalitní nabídkou EVVO aktivit, která navazuje na jejich hlavní činnost.
Díky systematické spolupráci se SEV využívají při jejich realizaci efektivních
pedagogických metod.

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

•

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné finanční
zdroje

•

Dlouhodobá pracovní kapacita pracovníka STŘEVLIK k zajištění
informační, a především koordinační činnosti

Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Zájem dalších veřejných subjektů o realizaci EVVO
a jejich personální kapacita

Kdo zodpovídá

•

STŘEVLIK

Termín/harmonogram

•

Průběžně

•
•
•

Mapování současného stavu – aktuální nabídka, nevyužité možnosti,
bariéry v realizaci
Navazování partnerství na místní či mikroregionální úrovni
Zapojení těchto subjektů do činnosti PS EVVO v LK
Prezentace těchto subjektů a jejich aktivit na internetovém portálu
Ekovychovalk.cz, včetně příkladů dobré praxe

Poznámka

koncepce evvo lk
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Strategická oblast/cíl

SO 4 – SPOLUPRÁCE
cíl 4.3. – Zapojení veřejného sektoru do EVVO

Opatření

4.3.5. Veřejná správa podporuje a využívá kapacitu neziskového sektoru

Popis současného stavu

Neziskový sektor je celospolečensky brán jako nedostatečně odborný.
Jeho účast v odborných diskusích je často považována za kontraproduktivní.
Výrazná většina celospolečensky prospěšných aktivit neziskového sektoru,
včetně široké škály aktivit EVVO však není široké veřejnosti ani veřejné
správě známa. Potenciál veřejného sektoru je nedostatečně využit.
Podpora neziskového sektoru ze strany veřejného sektoru je nesystematická
a nedostatečně přispívá k jeho dlouhodobé stabilitě.

(1 věta)

Popis cílového stavu (1 věta)
+ proč je aktivita prioritní

Postup/kroky (popis řešení
– co se bude dělat) – stručně,
v pár bodech

Veřejná správa využívá zkušeností a odborného potenciálu neziskového
sektoru k realizaci aktivit z oblasti EVVO. Tato efektivní spolupráce zvyšuje
kredit neziskového i veřejného sektoru v očích široké veřejnosti a ochotu
občanů participovat na věcech veřejných. Systém podpory nastavený
veřejnou správou přispívá ke stabilitě a růstu neziskového sektoru.

•
•

Dlouhodobá prezentace příkladů dobré praxe nejen z LK – využití
rozmanitých forem medializace
Zveřejňování nabídky služeb na Ekovychovalk.cz

Odhadované náklady
na realizaci (co stojí která
část a celek), možné
finanční zdroje
Nutné podmínky (lidi,
kompetence, vybavení, …)

•

Dlouhodobá pracovní kapacita pracovníka STŘEVLIK k zajištění
informační, a především koordinační činnosti

Kdo zodpovídá

•

OŽPZ

Termín/harmonogram

•

Medializace aktivit veřejného sektoru realizovaných ve spolupráci
s NNO – průběžně

Poznámka

koncepce evvo lk
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