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ENVIRONMENTÁLNÍ PROVOZ DOMÁCNOSTÍ A INSTITUCÍ 

(SEMINÁŘ PRO PŘÍPRAVU VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ I 

POSKYTOVÁNÍ PORADENSTVÍ) 

Centrum Veronica Hostětín, 14. – 16. září 2020, Hostětín 

Pro koho je seminář určen 

Seminář je určen pro programové pracovníky zaměřené na EVVO a environmentální poradenství. 

Vzdělávací cíl semináře 

Seznámit na konkrétních příkladech s environmentálním poradenstvím, rozvinout znalosti ve vybraných 

oblastech environmentálního provozu institucí a domácností (škol, budov, úřadů, rodin). Nabyté 

poznatky jsou využitelné jak v kvalitním poradenství, tak i ve výuce a osvětě, a to od nejmenších po 

seniory. 

Anotace semináře 

Seminář je určen pro programové pracovnice a pracovníky, kteří se chtějí zaškolit i zdokonalit v envi-

ronmentálním poradenství; a dále pro ty, kteří chtějí připravovat a realizovat kvalitní programy zamě-

řené na environmentálně šetrný provoz: např. škol, pracovišť, domácností. 

Akce probíhá na modelovém pracovišti v Hostětíně, kde všechny dílčí oblasti prakticky aplikují. Budou 

hojně využívány příklady z praxe ekologického poradce. Postupně projdeme jednotlivá témata: 

 úvod do ekologického poradenství, metody práce, specifika různých cílových skupin, 

 jak poznat, co je ekologické: analýza životního cyklu, ekostopa, uhlíková stopa, ekoznačení, 

 ekologická výstavba, přírodní materiály, efektivní využívání energie, 

 úspory vody, šetrný úklid a praní, 

 zařízení interiérů (nábytek, podlahy, barvy), 

 stravování, 

 výpočetní technika, 

 škodlivé chemické látky v domácnostech a institucích („od čistidel“ přes dioxiny po ftaláty). 

Nebudeme sledovat jen prezentace, ale prakticky se seznámíme se všemi probíranými oblastmi na 

příkladech i připravených úkolech. Necháme prostor pro potřebnou diskusi. Seznámíme se s informač-

ními zdroji k jednotlivým tématům. 
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Součástí programu bude i prohlídka ekologické obce Hostětín. 

  

Lektorský tým 

Mgr. Ing. Petr Ledvina: Síť ekologických poraden STEP a Ekologický institut Veronica 

vedoucí ekologické poradny, expert na environmentálně šetrný provoz institucí a domácností; metodik 

poradenství. 

RNDr. Yvonna Gaillyová: Ekologický institut Veronica, ředitelka Ekologického institutu Veronica, regio-

nální rozvoj, energetické programy, energetické úspory, ekologická výstavba, ochrana klimatu. 

MUDr. Miroslav Šuta: Centrum pro životní prostředí a zdraví. Vystudoval všeobecné lékařství, zabývá se 

vlivy životního prostředí na lidské zdraví, zejména chemických látek a znečištěného ovzduší. Nezávislý 

odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik. 

Bc. Petr Kucka: Ekologický institut Veronica, ochrana klimatu, uhlíková kalkulačka, monitoring spotřeby 

energií. 

Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace. 

Informace o Hostětíně a modelových projektech: https://hostetin.veronica.cz/ 

Časový harmonogram 

Seminář je třídenní. První den semináře se začíná obědem ve 12:00 hodin, vlastní program začíná 

v 13:00 hodin, poslední den semináře končí předáním osvědčení a následně obědem ve 12:30 hodin. 

Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 18 hodin. Pokud odjedete dříve, bude 

na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin. 

Účastnický poplatek 

Účastnický poplatek činí 1 500 Kč pro členy Pavučiny, 3 000 Kč pro ostatní účastníky. V ceně je 

zahrnuto ubytování s lůžkovinami, stravování – plná penze a program. Cena nezahrnuje dopravu 

účastníků do místa konání semináře. Seminář je určen pro maximálně 22 účastníků, přednost mají dříve 

přihlášení.  

 

Účastnický poplatek bude uhrazen na účet Pavučiny na základě vystavené faktury po uzavření 

přihlašování. Poplatek se hradí předem a je nevratný. V případě, že se přihlášený účastník nebude moci 

semináře zúčastnit, může jeho vysílající organizace vyslat náhradníka. 

 

Seminář není akreditovaný.   

https://hostetin.veronica.cz/
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Přihlášky 

Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 30. 

června 2020. Po tomto datu je možné se přihlásit pouze na základě osobní domluvy. Pokud zájem o 

seminář výrazně převýší jeho kapacitu, vyhrazuje si Pavučina právo dodatečně omezit počet účastníků 

z jedné organizace. S přihlášením neváhejte.  

V případě, že bude přihlášeno méně než 15 účastníků, nebude se seminář konat. Není to v našich 

finančních možnostech.  

Kapacita semináře je minimálně 15 účastníků a maximálně 22 účastníků.  

 

Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „STEP_prihlaska_environmentalni_provoz_“ a zasláním na 

adresu: info@pavucina-sev.cz. O přijetí přihlášky budete informováni obratem, o realizaci semináře a 

Vašem zařazení do něj budete informováni nejpozději do 1. července 2020.  

 

Vyplněním a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely školení dle 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob 

v souladu se zpracováním osobních údajů a jejich předání třetí osobě (organizátorovi semináře).  

 

Kontaktní osoba: Mgr. Blanka Toušková, info@pavucina-sev.cz, +420 721 133 108 
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