POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
Ekoporadny – jak nastavit činnost ekoporadny, nejčastější
dotazovaná témata
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr, Praha, 17. – 18. června 2021

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro pracovníky i vedoucí ekoporaden.
Vzdělávací cíl semináře
Vzdělávacím cílem semináře je seznámit s možnými aktivitami ekoporadny, praktické příklady fungování ekoporadny, proaktivního chování organizací a získání nových kompetencí pracovníků ohledně
environmentálních opatření.
Anotace semináře
V rámci semináře budou účastníci seznámeni s principy fungování ekoporaden a jejich aktivitami. Jak
začlenit ekoporadnu do ostatních činností organizace. Kompetence vedoucího ekoporadny. Jak dosáhnout širokého dopadu sdělení poradny. Nejčastější témata dotazů.
Oblasti: domácí ekologie, ochrana zvířat, přírodní zahrady, mitigační opatření, dotace pro jednotlivce,
strategie krajů a měst na klimatickou změnu – příklad Prahy.
Sdílení zkušeností účastníků.
Předpokládaný časový harmonogram
Den 1.:
13:00 - 14:00 Úvod, představení Pavučiny a SEV Toulcův dvůr, nastavení fungování skupiny - Lenka
Skoupá
14:00 - 15:30 Jak začlenit ekoporadnu do stávajících aktivit organizace, potřebné kompetence pracovníka, finanční zdroje, sdílení informací s veřejností a jak zajistit jejich dopad – Lenka Skoupá
15:30 - 18:00 Domácí ekologie, praktická část - Halina Holá
19:00 - 20:00 Kancelářská ekologie - Halina Holá
20:00 - 21:00 Ochrana zvířat - Lenka Skoupá
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Den 2.:
8:00 - 9:00 Dotace pro domácnosti – SFŽP
9:00 - 10:00 Přírodní zahrady – Halina Holá
10:00 - 11:00 Adaptační strategií HMP na klimatickou změnu, Implementační plány – hl. m. Praha
11:00 - 12:30 Nastavení vlastních parametrů fungování ekoporadny v domovské organizaci, sdílení ve
skupině - Lenka Skoupá
12:30 - 13:00 Reflexe semináře, předání osvědčení účastníkům
Pro vydání osvědčení je nutné absolvovat celý seminář v počtu 12 hodin. Pokud odjedete dříve, bude
na Vašem osvědčení uveden pouze počet absolvovaných hodin.
Metody a formy využité v rámci semináře

Diskuse, sdílení, přednášky, vzájemné učení, zpětná vazba.
Lektorský tým
Seminář povede lektorský tým organizací SRAZ a Toulcův dvůr - Ing. Lenka Skoupá, Bc. Ing. Halina
Holá společně s hosty ze SFŽP a MHMP.
Cca 1 – 2 týdny před seminářem Vám bude zaslán podrobný program a další organizační informace.
Účastnický poplatek
Účastnický poplatek činí 1 000 Kč pro členy Pavučiny, 2 000 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 minimálně 15 účastníků a 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.
Přihlášky
Přijímání přihlášek bude ukončeno, jakmile bude naplněna kapacita semináře, nejpozději však 30. dubna 2021. 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.
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Přihlašování probíhá vyplněním přílohy „Toulcuv_dvur_prihlaska_EP“ 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 2. května 2021.
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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