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ÚVOD
Předložený manuál je průvodcem pro ty nadšence, kteří se rozhodnou zavádět
environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu (EVVO) do činnosti rodinných a mateřských
center. Obsahuje tipy, rady a zkušenosti, které jeho autoři za léta praxe nasbírali,
vyzkoušeli a vylepšili.
Eko-info centrum Ostrava (EICO) začínalo s ekologickou výchovou, specificky zaměřenou
na rodiče s dětmi, jako první organizace v Moravskoslezském kraji. Jedním ze způsobů
naplňování cílů EICO je zvyšovat ekologické vědomí veřejnosti rozvojem a realizací
volnočasových aktivit dětí a rodičů s dětmi se zaměřením na EVVO. Přeloženo do
srozumitelného jazyka - nabízíme programy, víkendy a tábory pro rodiče s dětmi i
pro děti samotné vždy s environmentálně laděným podtextem, podaným zábavnou a
interaktivní formou.
Prvním našim počinem byly v roce 2005 společné víkendy rodin, tematicky zaměřené dle
jednotlivých ročních období a specificky pak na lidové zvyky a tradice (Vánoce, Masopust,
Velikonoce…). Následovaly velmi úspěšné tábory rodičů s dětmi, s celotáborovou hrou,
obsahující vždy přímé pozorování a kontakt s přírodou, vnímání všemi smysly, praktická
cvičení a ukázky šetrného přístupu k přírodě, rukodělné činnosti s použitím přírodních či
odpadních materiálů.
Dalším krokem byla spolupráce EICO s mateřskými a rodinnými centry, kterým byla
nabízena analýza jejich vlivu na životní prostředí a návrhy opatření k „ozelenění“ provozu.
Nejúspěšnější projekty byly ty, kde bylo rovněž možné některá opatření přímo realizovat
a prakticky tak ukázat, že skutečně fungují a často i bez výrazných finančních nákladů.
Tento manuál pak vydáváme v rámci partnerské spolupráce na projektu Environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta do rodinných a mateřských center na Moravě, který
pilotně ověřuje další aktivity v dané oblasti a poskytuje vzdělávání pracovníkům RC a MC
v oblasti EVVO. V projektu působíme jako jeho odborní garanti a lektoři.
Věříme, že Vám tato publikace bude k užitku a budeme rádi za zprávu, jak se Vám na
nastoupené cestě k zeleným MC/RC daří.

5

1. CO JE TO EVVO?
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta vychází z anglického termínu Environmental
Education, kde Environment znamená životní prostředí a Education se chápe široce
jako vzdělávání (rozvíjení znalostí), výchova (zapojování do řešení problémů) či osvěta
(popularizace, informování).
Oficiální definice dle České informační agentury životního prostředí CENIA zní:
EVVO neboli Environmentální Vzdělávání, Výchova a Osvěta vede k myšlení a jednání,
které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí
generace. Obsahem EVVO je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí, k
úctě k životu ve všech jeho formách, znalost a péče o prostředí kolem nás, ale i pochopení
vzájemné provázanosti oblastí, které jsou na první pohled odlišné a přece k sobě patří.
Environmentální výchova je úzce spjata i se sociální, ekonomickou a kulturní oblastí a
vede k pochopení zákonitostí, které tato vzájemná vazba vytváří.
Krásně to řekli také tito dva pánové:
„Žijme tak, abychom při uspokojování svých potřeb neomezovali práva těch, co přijdou po nás.“
Josef Vavroušek, ekolog, ministr životního prostředí ČR v letech 1990-1992

„Zemi jsme nezdědili od předků, půjčujeme si ji od našich dětí…“
Antoine de Saint-Exupéry, francouzský spisovatel

EVVO je zjednodušeně také vše to, co se děje V životním prostředí, kde se mluví O životním
prostředí a co se dělá PRO životní prostředí.
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„Jsem lesní víla, která se stará o šišky na dubu…“
Toto zasněné zvolání asi sedmileté holčičky, kterému s úsměvem přikyvovala její
maminka na jedné z našich akcí, nás před cca deseti lety přivedlo k poznání, že zřejmě
ne ve všech rodinách je běžné, že procházky v přírodě využívají k rozšiřování obzorů o
naší flóře či fauně.
Rozlišit smrk od jedle může být problém i pro dospělého, který není právě zběhlý
v přírodopise a bydlí celý život ve městě. Další rozšířené omyly, že vrána je samička od
havrana a koloušek mládě od srny, lze napravit v hodinách biologie. Pokud ale dítě tvrdí,
že chleba vzniká tak, že se kupuje v obchodě, že je přirozené, že jahody jsou k dostání
celoročně a rodič tomu přitakává, pak ovšem svého potomka nepřímo ubezpečuje o tom,
že příroda není vlastně na nic potřeba.
Jedním z negativních rysů životního stylu dneška je to, že lidé, včetně dětí, tráví většinu
svého volného času i pracovní (školní) doby v místnostech na úkor pobytu ve venkovním
přírodním prostředí. Díky tomu je často přírodní svět vnímán značně odděleně od toho
nazývaného civilizovaným. Tyto dva uměle oddělené světy je potřeba propojovat, neboť
přírodní zákonitosti jsou všudypřítomné i v naší přetechnizované době, a je důležité si
naši závislost na přírodě stále připomínat.
Zejména pro děti je nenahraditelný pobyt venku a přímo získávané zkušenosti o
fungování světa přírody. Pochopení jeho zákonitostí a pozitivní přístup ke všemu živému
je stavebním kamenem pro přenesení environmentálně příznivého životního způsobu
také do jiných lidských činností, což je dalším krokem k environmentální vzdělanosti.
Cílem environmentální výchovy je, aby environmentálně příznivý způsob života byl
přijímán jako běžná sociální norma.
EVVO zahrnuje nejen vzdělávání a výchovu zacílenou na děti, především ve školním
prostředí, ale i zprostředkování informací co nejširší veřejnosti od nejrannějšího věku až po
nejstarší generaci a formování kladného postoje občanů ke svému okolí, ke své planetě.
Ještě poznámka k terminologii – můžete se také setkat s pojmem ekologická výchova,
ekologické řešení, ekologické snahy atd. Za přesnější považujeme termín environmentální
ve smyslu šetrné k životnímu prostředí, reflektující životní prostředí, proto jej v manuálu
používáme.
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2. PROČ SE VĚNOVAT ENVIRONMENTÁLNÍ
OSVĚTĚ PRÁVĚ V MATEŘSKÝCH A
RODINNÝCH CENTRECH (MC A RC)?
Co je environmentální výchova a proč je důležitá jsme se dozvěděli v předcházející
kapitole, ale proč ji zavádět do mateřských a rodinných center? Environmentální výchova
je obecně z velké části zacílená na děti. Ve školním resp. předškolním věku je součástí
rámcových vzdělávacích programů škol a školek, u mladších dětí hraje nejdůležitější roli
rodina (její důležitost samozřejmě přetrvává i u starších dětí). A právě mateřská a rodinná
centra jsou výjimečnou příležitostí pracovat s celou rodinou dohromady.

Motivace mateřských a rodičovských center k zavádění EVVO
– „ozelenění centra“
Buď vaše snahy povede motivace vnitřní, nebo vnější. Motivace vnitřní vychází
z osobního postoje k environmentálně příznivému životnímu stylu vedoucích členů či
člena centra, kteří se budou snažit promítnout tento postoj také do jeho chodu. Vnější
motivací pro vaše centrum může být zájem o environmentální problematiku ze strany
návštěvníků, snaha profilovat a odlišit své centrum a tím jej i zatraktivnit pro nové klienty
či návštěvníky.

Proč se soustředit již na děti předškolního a mladšího věku?
Ne nadarmo se říká, že co se učíme v mateřské škole, učíme se pro život, a co se učíme
později, učíme se pro svou profesi. V této životní fázi si děti vytvářejí správné návyky,
které si ponesou celým dalším životem. Marie Montessori nazývá tuto fázi senzitivní,
kdy jsou děti otevřené a citlivé k tomu, určité životní návyky získávat. Stejně tak se
jedná o mimořádně citlivé období vzhledem ke vztahu k našemu prostředí, k přírodě,
ke všemu živému. Tady je velmi důležitý přímý kontakt s přírodou, možnost objevování,
pozorování a prožívání. Jak již bylo řečeno, podstatnou roli zde hraje rodina a její životní
styl, v předškolním věku je významný také vliv mateřské školy, kde mnoho dětí tráví
podstatnou část dne, ale otevírá se zde prostor pro MC a RC, která mohou do svého
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programu také zařadit pravidelnou aktivitu zaměřenou na pobyt venku a poznávání
přírody jako inspiraci pro společné trávení času s dětmi.

Proč se soustředit na rodiče malých dětí?
Mnohým z nás rodičů jednoduše není lhostejné, v jakém prostředí budou naše děti
vyrůstat. V této skupině dospělé populace je proto zvýšený zájem o šetrné chování
k přírodě, šetrné spotřebitelství a obdobná témata.
Mnohdy za tímto zájmem stojí také zájem o zdraví dětí (ne tedy přímo o stav našeho
životního prostředí) – rodiče řeší zdravé potraviny, nezávadnou kosmetiku, bezpečné
hračky, ale také čisté ovzduší a kvalitní pitnou vodu.
Ať už je vnitřní motiv rodičů jakýkoliv, výsledek je jeden: Rodiče malých dětí jsou často
vnímavější a citlivější k environmentálním tématům, aktivně je vyhledávají a jsou
schopni změny svých dosavadních postojů právě kvůli svým dětem. Tato citlivost se –
bohužel – se vzrůstajícím věkem dětí snižuje.

RC a MC = unikátní možnost pracovat s celou rodinou.
V tomto jsou mateřská a rodinná centra skutečně jedinečná, neboť podstatnou část
návštěvníků tvoří nejmenší děti v doprovodu svých rodičů. Jsou také téměř jedinou
institucí, kde se rodiny s malými dětmi více či méně pravidelně sdružují.
Možností, jak oslovit tuto skupinu, je velká škála a vaše environmentální snahy se
nemusí promítnout pouze v programové nabídce centra. Abychom si nastínili, kam mohou
vaše snahy o ozelenění mateřského centra směřovat, rozdělme si EVVO v mateřských a
rodinných centrech pracovně na „vědomou“ a „nevědomou“ EVVO.
„Vědomá“ EVVO – jedná se o cílené vzdělávání a výchovu - v centru se promítne
v podobě nabízených programů – může se jednat o pravidelné aktivity, občasné akce
pro rodiče s dětmi či besedy pro samotné rodiče, vše s environmentální tématikou. Jedná
se o přímé působení na návštěvníky center, kteří se svou účastí aktivně podílejí. Náplň
nabízených environmentálně laděných programů nemusí být zacílena pouze na přímé
poznávání přírody, ale lze zde zahrnout také obnovu lidových tradic, svátků a pořádání

9
slavností (plynutí času, sezónnost), obnovu tradičních řemesel, výtvarné workshopy
s použitím přírodního či odpadního materiálu, spotřebitelská témata atd.
Naproti tomu „nevědomá“ EVVO se odehrává ve vašem centru řekněme mimoděk
a spočívá v zavádění opatření a postupů minimalizujících negativní dopady chodu centra
na životní prostředí a v komunikaci zavádění těchto opatření směrem k návštěvníkům
centra. Rodiče s dětmi vaše mateřské či rodinné centrum nenavštěvují primárně proto,
že váš provoz je šetrný k přírodě, že třídíte odpady, šetříte vodou a energiemi atd. Ale
právě zde je velký prostor pro environmentální osvětu, neboť návštěvníci mohou ve
vašem centru vidět příklad dobré praxe environmentálně šetrných řešení.
Z toho plyne další unikum mateřských a rodičnných center: MC a RC = minimalizovaná
domácnost. Při snaze o environmentálně šetrný provoz centra budete řešit obdobné
situace jako běžná domácnost – úspora vody a energií, nakládaní s odpady, volba
materiálů vnitřního vybavení, výběr dětských hraček, úprava venkovních prostor atd.
Více o konkrétních opatřeních v kapitole 3.2.
„Nevědomá“ EVVO je silným nástrojem pro mateřská a rodinná centra. Jejími výhodami
jsou: pravidelné působení při každé návštěvě centra oproti environmentálně zaměřeným
akcím, není nutný aktivní přístup návštěvníků, návštěvníci mají možnost se nenásilně
seznámit s příklady dobré praxe, inspirovat se pro chod vlastní domácnosti - (nejen) děti
často nevnímají, co říkáte, ale dobře sledují, co DĚLÁTE.

Co to přinese navíc vašemu centru?
Kromě dobrého pocitu, že děláte něco pro naše životní prostředí, mohou být výsledky
vašeho snažení o ozelenění provozu centra také hmatatelné. Realizace některých
environmentálně cílených opatření může přinést snížení nákladů na provoz v podobě
úspor vody a energií, stejně jako v domácnosti.
Zavedení a praktikování EVVO může být také cestou k profilaci, odlišnosti a zvýšení
konkurenceschopnosti vašeho mateřského či rodičovského centra.
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3. POSTUPNÉ KROKY K OZELENĚNÍ
VAŠEHO CENTRA
Než začnete zkoumat výchozí podmínky ve vašem centru, navrhovat a zavádět jednotlivá
opatření, je potřeba naplnit jeden nutný předpoklad, aby vše mohlo fungovat: Motivovat
všechny zaměstnance, pracovníky či dobrovolníky podílející se na chodu centra!
Je velmi důležité to neopomenout, neboť snaha o environmentálně šetrný provoz by
měla být vidět na činnosti celého centra, ne pouze na aktivitách jednoho motivovaného
jednotlivce.
Pokud je ve vedení centra skupina stejně smýšlejících osob, inklinujících
k environmentálně šetrnému životnímu stylu, je situace jednoduchá. Pokud nemáte
v této oblasti zkušenosti např. z vlastní domácnosti, nevadí, důležité je chtít a odsouhlasit
si cestu k provozu šetrnému k přírodě jako jednu z priorit centra. Vysvětlete všem, proč
chcete centrum takto dále vést a co vám to přinese, vtáhněte je do problematiky.
Pokud by s vaším cílem nebyli obeznámeni všichni, budou vznikat nepříjemné situace.
Například zavedete v centru nádoby na tříděný odpad, věnujete nemalou energii „učení“
návštěvníků správně třídit, ale pokud se nedomluvíte s osobou, která odpadky vynáší a
tato je nebude dávat do příslušných kontejnerů, bude veškerá vaše snaha marná.
Míra „ozelenění“ je jen na vás. Pokud jste spíše nováčky, postupujte drobnými krůčky

11
při zavádění environmentálních novinek, nemusí jít o žádnou radikální změnu, jen
o postupnou realizaci vaší snahy.
Z realizace projektů zaměřených na zavádění EVVO do mateřských center máme
zkušenost, že tato fáze je klíčová pro „opravdovost“ a udržitelnost myšlenky, pouhé
využití příležitosti vybavit své centrum při realizaci environmentálních opatření či
formální zapojení se do projektu přinese pouze dočasné výsledky.

3.1 ANALYZUJTE PROSTŘEDÍ A ČINNOST MC
Chcete zavádět EVVO do provozu vašeho MC? Máte již motivovaný tým a vaši klienti
vám drží palce a jdou do toho s vámi? Gratulujeme a držíme palce při realizaci prvního
praktického kroku, kterým je zjištění jak na tom vaše MC, z pohledu EVVO, vlastně je…
Doporučujeme provádět analýzu v následujících oblastech, pro něž si zjistěte
a zaznamenejte následující podrobné informace.

Nakládání s odpady
• druh a množství produkovaných odpadů (průměrná měsíční statistika – papír,
plasty, sklo, bioodpad, nebezpečný odpad, kovy…)

• způsob nakládání s jednotlivými druhy odpadů (např. třídění, recyklace, vlastní
využití, způsob likvidace odpadu, možnost kompostování apod.)

• prostory a nádoby pro ukládání a třídění odpadů
• finanční náklady spojené s tříděním, recyklací či odvozem odpadu
• předcházení vzniku odpadů – užívání věcí na jedno použití (nádobí, ručníky)
používání velkých balení, využití odpadů pro tvořivé činnosti, recyklovaného papíru,
příp. renovovaných tiskových kazet, atd.

• informovanost návštěvníků o možnostech třídění a recyklace odpadů, pořádání
sběrových akcí, bazary nepoužívaných věcí

• případné existující bariéry pro lepší nakládání s odpady z hlediska provozovatele
centra.
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Úspora energií a vody
• druh, množství a provozní náklady spotřebované energie (teplo, elektřina, voda)
• způsob měření spotřeby energie, (ne)existence a umístění měřičů
• rozměry využívaného objektu, ve které MC sídlí, rozměry místností, výška stropu,
apod. – možnosti stavebních úprav s cílem snížení úniku tepla

• druh, typ, výkon, stáří, spotřeba a orientační doba využití spotřebičů energie (např.
při osvětlení, vaření, volnočasových aktivitách apod.)

• způsob ovládání či regulace spotřebičů energie (např. použití termostatických ventilů
pro vytápění, regulace tepla v době nepřítomnosti, případné automatické ovládání)

• plánované záměry nákupu spotřebičů energie či jiných opatření spojených
s úsporou energie a využitím obnovitelných zdrojů

• těsnění oken a dveří, izolace prostřednictvím podlahových krytin, koberců
• sledování teploty v místnosti (teploměr)
• spotřeba vody, stav souvisejícího vybavení (např. kohoutky), úsporná opatření
(pákové baterie, dvoufázové splachovače WC, WC stop)

• způsob sledování spotřeby el. energie, tepla a vody (zda je sledováno, zda má vliv
na výši plateb).

Vnitřní prostředí
• typ a četnost vzdělávacích, výchovných aktivit centra, orientovaných např. na předcházení vzniku a třídění odpadů, úsporu energie a využití obnovitelných zdrojů, přírodovědně a ekologicky laděné programy, informace z oblasti šetrného životního stylu

• používání informačních/osvětových materiálů, nástěnek a nápisů
• materiály použité na výzdobu a vybavení centra (materiály recyklovatelné
a nezávadné), v této souvislosti především dětské hračky, koberce, nábytek

• nabídka občerstvení – bio, fair-trade, přírodní produkty, místní produkce, obaly
potravin, použitá balení, nádobí
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• používání odbouratelných a ekologicky šetrných čisticích prostředků na úklid, mytí
nádobí apod.

• přítomnost pokojových květin, zookoutků (akvárium, terárium apod.)

Vnější prostředí
• přítomnost přírodní složky (zeleně) v okolí centra (volně přístupný les, park apod.
v dostupné vzdálenosti)
• úprava vlastní zahrady, pokud ji centrum má, druh rostlin, způsob využívání při
provozu MC
• možnost zřízení zahrádky a její využití.

3.2 NAVRHNĚTE MOŽNÁ OPATŘENÍ
Dostali jste se již do bodu, kdy budete chtít navrhovat opatření pro vaše MC či RC.
V této fázi se vůbec neomezujte tím, co je aktuálně možné, výsledkem by měl být dlouhý
seznam toho, co vás k tématu šetrného provozu a EVVO v mateřských a rodičovských
centrech napadá a co je zajímavé pro vaše centrum. Zapojte opět všechny osoby
podílející se na chodu centra a společně se zamyslete (např. formou brainstormingu).
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Každý nápad zaznamenejte, nevíte, kdy na něj přijde řada. Nejvhodnější je postupovat
podle oblastí, které jste v předchozích krocích analyzovali. Součástí vašich návrhů by
měly být také organizační změny, tedy opatření nevyžadující finanční zdroje.
Nezapomeňte představit Vaše nápady návštěvníkům centra a dejte jim možnost vyjádřit
své vlastní návrhy. O zapojení veřejnosti pojednává celá kapitola 3.3.
Níže vám představíme nejrůznější typy opatření či zařízení, je tedy na vás, které nápady
využijete nebo se pouze necháte inspirovat.

3.2.1 Opatření pro snížení spotřeby
energie a vody
Popsané možnosti nevedou pouze k úspoře vody a energie, ale také k ušetření peněz,
které tak můžete využít jinde.

Úspora energie
• Volba osvětlení - kompaktní zářivky a především LED osvětlení znamenají oproti
klasickým žárovkám úsporu energie i financí. Nezapomínejte zhasínat ☺.

• Energeticky úsporné spotřebiče – kupujete-li nové spotřebiče jako lednice,
vysavač, zaměřte se na ty v nejúspornější třídě (A+, A++ a výše), za zvážení stojí
také výměna starých „žroutů energie“. Vybírejte také vhodnou velikost spotřebiče.

• Vnitřní teploměr či termostat – zjistíte tak, zda není místnost zbytečně přetopena.
Termostat reguluje teplotu v místnosti dle potřeby, za komfortní je považována
teplota 20°C až 22°C.

• Reflexní folie za radiátory - odrazí teplo zpět do místnosti. Radiátory nezakrývejte.
• Izolace/výměna oken či dveří – i pouhé izolační pásky do oken a dveří výrazně
pomohou snížit únik tepla z budovy.

• Závěsy do oken a dveří – obzvlášť u starších budov dveře a okna dostatečně
nedoléhají a proto zde často „táhne“. Hustě tkané závěsy pomohou zabránit
vniknutí chladu do budovy.
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• Snížení stropu – teplo se bude držet
v nižších částech místnosti, strop se
izoluje a teplo nebude unikat.

• Izolace podlahy – postačí koberec
nejlépe z přírodního či recyklovaného
materiálu, který zabrání pronikání
chladu od podlahy, zvýší tepelný
komfort návštěvníků a sníží nutnost
dalšího vytápění.

• Zavedení řízeného větrání – krátké a
intenzivní větrání je z pohledu úniku
tepla efektivnější než pootevřené
okno.

• Eliminace stand-by režimů –
elektrické spotřebiče po vypnutí
ještě odpojte ze zásuvky, aby
opravdu neodebíraly proud. Vyplatí se nákup prodlužovacích šňůr s vypínačem.

• V rychlovarné konvici ohřívejte pouze tolik vody, kolik právě potřebujete.

Úspora vody
• Perlátor – vytváří dojem většího proudu za současné úspory vody.
• Dvoufázové splachování na WC – umožňuje zvolit „malé“ spláchnutí, které použije
2-3 litry vody a „velké“ spláchnutí, které se shoduje s běžným splachováním a
spotřebuje až 10 litrů vody.

• Instalace termostatických, pákových baterií – jejich používání vede k úsporám
vody i energie potřebné na ohřev, zkracují dobu potřebnou k nastavení požadované
teploty vody.

• Výměna toalety – doporučujeme, pokud jsou toalety starší a např. nádržka již
netěsní a voda protéká.
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• Kontrola fungování sanitárního vybavení – odborník vám pomůže zkontrolovat
správnou činnost baterií, toalet, kotlů, apod. Není nad utažené kohoutky ☺.

• Nádrž na zachycení dešťové vody – centra, která mají zahradu, využijí zachycenou
vodu například na zalévání zahrady.

3.2.2 Oblast nakládání s odpady
Většina z nás je zvyklá třídit základní složky odpadů. Existují však i další alternativy, jak
nakládat s odpady či jejich vzniku částečně předcházet.

• Třídění odpadu – ve svém centru můžete třídit sklo, papír, plast i bioodpad. Pěkné
koše (krabice) na tříděný odpad si můžete vyrobit i sami. Co vše do kterého
kontejneru patří, se místo od místa může dosti lišit (tetrapaky, plechovky), proto se
informujte o způsobu separace u vašeho obecního úřadu či svozové firmy.

• Kompostér – pokud máte v blízkosti centra místo na kompostér, můžete třídit
bioodpad. Do kompostování zapojte také domácnosti svých návštěvníků. Pokud
nemáte zahradu, zkuste iniciovat tzv. komunitní kompostování a ke spolupráci
přizvat občany z okolí.
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• Štěpkovač, sekačka – zpracují zahradní materiál pro uložení do kompostéru.
• Místo sběru použitých baterií – těchto míst je dnes velká řada, ovšem MC tím mj.
ukazuje své environmentálně uvědomělé chování.

• Bazárek použitých věcí – i tímto způsobem se dá předcházet vzniku odpadů.
• Předcházejte vzniku odpadů – eliminujte věci na jedno použití - např. papírové
ručníky – mějte látkové alespoň jako alternativu, podporujte používání látkových
plen u klientů vhodnou osvětou. Dobrým příkladem je zakoupení jídlonosičů, čímž
se vyhnete používání jednorázových plastových obalů na jídlo donášené do centra.
Podporujte znovuvyužívání věcí – odpadový materiál na tvoření nejen pro děti,
jednostranně použité papíry pro dětské kresby…, vytvářejte prostor pro sdílení –
např. knihy, tiskoviny, nástroje, které se používají pouze občas.

3.2.3 Vybavení centra
Centrum můžete zařídit environmentálně šetrným vybavením v mnoha oblastech:
• Hračky z přírodních materiálů – důležité je brát zřetel na hračky z nezávadného a
bezpečného materiálu. Z pohledu životního prostředí jsou vhodné hračky dřevěné
či textilní, které jsou snadněji likvidovatelným odpadem, až doslouží (viz obr. č. 4
přílohy). Z tohoto pohledu vybírejte také kvalitní a trvanlivé hračky. Doporučujeme
sledovat hlášení o závadných výrobcích –např. na stránkách časopisu
Dtest http://www.dtest.cz/nebezpecne-vyrobky (nejedná se pouze o dětské
hračky) a projít si stávající výbavu. Vhodné jsou rovněž hračky demonstrující využití
obnovitelných zdrojů energie – např. hračky na solární pohon.

• Dobíjecí baterie – doporučujeme využívat u stávajících hraček na baterie.
• Nákup recyklovaného papíru – šetříte tak životní prostředí a dáváte okolí najevo, že
vám na životním prostředí záleží.

• Nákup renovovaných tonerů do tiskáren – lze po jejich vypotřebení opakovaně naplnit.
• Nákup environmentálně šetrných čisticích prostředků – dnes již existuje řada
výrobků, které jsou ke koupi na internetu, nebo například v drogerii DM. Centrum
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může být také zprostředkovatelem nákupu pro více domácností svých klientů (nižší
cena a poštovné).

• Nabídka bio výrobků, zdravé výživy, Fair Trade a lokálních potravin, domácích
produktů – nabídněte je návštěvníkům centra, informujte o jejich výhodách, staňte
se jejími prodejci.

• Živé rostliny – centrum můžete vybavit nejlépe jedlými rostlinami v truhlících, jako
je máta, meduňka, stévie apod. a opatřit je popisnými cedulkami. Rostliny můžete
následně využít v environmentálním programu, nebo třeba na čaj.

• Vybavení zahrady – centra, která mají, byť jen malou zahrádku, mohou využít
nejrůznější environmentální prvky. Jsou nejen edukativní, ale většinou také hezká.
·· vrbové stavby, chodník bosou nohou, sluneční hodiny (viz obr. 10, 11 a 6 v obrazové příloze)
·· jedlé keře, pěstební záhon, bylinková spirála (obr. 8 a 9)
·· kompostér (obr. 1 a 2)
·· jezírko, „bahniště“ pro děti (obr. 5)
·· ptačí budky a krmítka (obr. 7), útočiště pro ježky, „domeček“ pro hmyz (obr. 13), motýlí louka
·· dřevěné herní prvky, kameny pro děti na „lezení“/skákání.

Pěstování lze v omezené míře přesunout do interiéru či zimní zahrady (truhlíky na
bylinky a drobné rostliny). Upozorňujeme také na možný vandalismus, doporučujeme
proto opatření finančně nenáročná, používejme věci, které nelze odnést nebo snadno
zničit.
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foto č. 1: Komunitní kompostér v RC Krteček, Ostrava

foto č. 2: Kompostér s průhlednou stěnou pro pozorování procesu přeměny bioodpadu, Lipka – školské
zařízení EVVO, pracoviště Jezírko, Brno
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foto č. 3: Osvětová nástěnka v RC Želvička, Klimkovice

foto č. 4: Dřevěný nábytek a hračky v MŠ Bergen, Norsko
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foto č. 5: Bahniště pro děti, Toulcův dvůr, Praha

foto č. 6: Chodník bosou nohou a ukázka délky skoku živočichů, park P.Bezruče, Klimkovice
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foto č. 7: Krmítko s fotografiemi ptáků, park P.Bezruče, Klimkovice

foto č. 8: Bylinkový záhon a hmatový chodník, RC Želvička, Klimkovice
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foto č. 9: Ovocná spirála, RC Želvička, Klimkovice

foto č. 10: Konstrukce vrbové chýše, www.vrbovestavby.cz
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foto č. 11: již obrostlá vrbová chýše, v MŠ Bergen, Norsko

foto č. 12: „Oživlý“ strom v interiéru, Lipka – školské zařízení EVVO, pracoviště Jezírko, Brno
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foto č. 13: Hmyzí „hotel“, Lipka – školské zařízení EVVO, pracoviště Jezírko, Brno

foto č. 14: Osvětová cedule „perlátor“, RC Provázek, Nový Jičín
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foto č. 15: Osvětová cedule „dřevěné hrací prvky na zahradě“, RC Želvička, Klimkovice

foto č. 16: Perlátor, RC Provázek, Nový Jičín
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3.2.4 Environmentální výchova
• Environmentálně laděné programy pro děti s rodiči – zařadit do pravidelných
aktivit MC (např. „kroužek“ pro zájemce jednou týdně či akce pro veřejnost, např.
měsíčně, tématické vycházky do okolí) – nenásilnou hravou formou seznámit děti
s děním v přírodě, budovat u nich vztah k ročním obdobím a tradicím, sezónnosti,
věnovat se vzniku potravin (např. Cesta chleba) a pěstování plodin, odpadové
problematice, apod. Využijte možností svého okolí.

• Nákup pomůcek pro ekologickou výchovu – těch je celá řada, pro inspiraci např.
skleník pro bylinky do interiéru, průhledné mraveniště do místnosti, sada pro
výrobu ručního papíru, krabičkové lupy pro pozorování hmyzu atd. atd.

• Programy pro dospělou veřejnost – zařadit přednášky na téma environmentálně
uvědomělá spotřeba, environmentálně šetrné rodičovství (pleny, hračky, dětská
kosmetika atd.), úspory vody a energie, odpady atd.

• Informace návštěvníkům o fungujících i nově zavedených opatřeních – o tom více
v kap. 3.3 a 3.6.

• Nástěnka s environmentální tématikou (vhodný měsíční interval obměňování
informací), příklad viz obr. 3.

• Environmentálně laděná literatura k zapůjčení návštěvníkům centra
• Vzdělávání v oblasti EVVO - nezapomínejte také na sebe a prohlubujte své znalosti
absolvováním seminářů, čtením odborné literatury, či návštěvou zajímavých míst.
Cenné pro vás může být také sdílení informací a zkušeností s ostatními RC a MC.

• Bedýnky – centrum může sloužit jako odběrné a distribuční místo potravin od
místních producentů.
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3.3 ZAPOJTE VEŘEJNOST
Jak je zmíněno v úvodu kapitoly č. 3, důležitým předpokladem úspěšnosti „ozelenění“
mateřského centra je motivace zaměstnanců či dobrovolníků, podílejících se na chodu
centra. Klíčová chvíle pro zapojení veřejnosti, zejména klientů centra, případně jejich
rodin a známých, nastává při rozhodování o výběru a provedení jednotlivých opatření.
Doporučujeme klienty centra o záměru provozovat MC ekologicky šetrným způsobem
informovat co nejdříve. Reakce klientů a návštěvníků, jejich zájem a dotazy mohou
zaměstnance MC nejen utvrdit v tom, že jejich snaha snížit negativní dopady provozu
centra je správná, ale také mohou získat důležité podněty „zvenčí“, které nejsou zatíženy
„provozní slepotou“. A tou může trpět každý z nás, kdo je hluboce ponořen do činnosti,
která jej baví.
Pokud byli návštěvníci/ klienti MC informováni již dříve, postačí jen navázat na předchozí
informace, pokud však z nějakého důvodu dochází k informování klientů až v této fázi, je
potřeba zvládnout více kroků najednou. Ideálním způsobem je připravit si již na začátku
projektu jednoduchou komunikační strategii. Ta musí obsahovat aktivity namířené jak
dovnitř centra (podporuje výše uvedenou motivaci zaměstnanců a dobrovolníků), tak i
ven, směrem ke klientům a (dosud) nezainteresované veřejnosti.
Zkusme si představit, jaké kroky by taková jednoduchá komunikační strategie měla
obsahovat, na koho by se měla obracet a kdy.
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Příprava komunikační strategie
Nejdříve se zamyslete, ve které etapě procesu chcete informovat a co chcete říci. Pro
zjednodušení si můžete proces rozdělit na několik částí:
A. Fáze rozhodování o „ozelenění“ centra (chceme sdělit, co chystáme, zajímá nás
názor oslovených, motivujeme ke spolupráci)
B. Fáze návrhu a výběru opatření před realizací (chceme informovat o navržených
opatřeních, přijímáme další návrhy, zajímá nás názor na priority, motivujeme ke
spolupráci na realizaci opatření)
C. Fáze po provedení opatření („chlubíme se“, informujeme „nevěřící Tomáše“,
inspirujeme ostatní centra, stáváme se atraktivními pro další klienty i donory –
marketing).
Pak se pokuste odlišit skupiny osob, na něž chcete „zacílit“ informace. Můžeme jim
proto říkat cílové skupiny. Pokud si nechcete situaci příliš komplikovat, nejste pedanti,
kteří trvají na úplné přesnosti, nebo nechystáte třeba žádost o dotaci na šetrnější provoz
(tam se vyplatí být detailnější), postačí nám pouze 3 cílové skupiny:

1. zaměstnanci a spolupracovníci centra, zástupci zřizovatele
2. klienti, návštěvníci a jejich rodinní příslušníci
3. běžná veřejnost, lidé žijící v okolí, či kdokoliv jiný, koho by tato aktivita mohla
zaujmout (donoři, úředníci, ad.).
Pak navrhněte nástroje komunikace, kterých může být celá řada. Úředník vám řekne,
že nejlepším způsobem jak komunikovat, je úřední deska, bohém sází na slogan tažený
za vzducholodí, pragmatik přemýšlí o nástěnce, letáku nebo šeptandě. Protože máte
v mateřských centrech dost starostí s vlastním provozem, je potřeba dbát hlavně na to,
abyste nezvolili takový nástroj, který bude příliš časově náročný, bude stát zbytečné
peníze, a přitom nebude mít odpovídající dopad. Doporučené nástroje komunikace (výběr):
• nástěnka (může být jednoduchá, obsahuje nenáročné materiály – viz obr. 3)
• leták i ručně malovaný, případně tištěný na domácí tiskárně)
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• Internet (na stránkách MC)
• e-mailový adresář (bývalých i současných klientů, donorů)
• venkovní poster (jednoduchý plakát, může být umístěn např. za oknem)
• informační schůzka (speciálně svolaná k tématu)
• workshop (v rámci standardního programu centra)
• šeptanda (word of mouth, podněcování klientů: „nemlčte o tom, co se vám líbí“)
• akce pro veřejnost (atraktivní akce, např. o Dni dětí – s vloženou informací)
• papírová média (včetně tiskových konferencí a tiskových zpráv)
• elektronická média (zapojení místní TV, rozhlas, kontakty s novináři)
• nenápadná prezentace (např. výstavka šetrných čisticích prostředků, která
vyvolává otázky typu: „o kolik je to dražší, kde se to dá sehnat?, a podobně)
• cedulky informující o provedených opatřeních.
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Cílové skupiny

A

leták

Fáze

Následující tabulka obsahuje návrh nejčastější kombinace nástrojů, včetně jejich
načasování a zacílení.

X

o - použitelný nástroj

Bez zapojení veřejnosti nezískáte (nemotivujete dostatečně) spolupracovníky, budete
čelit zbytečným otázkám klientů „co se to v MC děje…“ (nejde-li o záměr typu šeptanda),
opatření budete realizovat sami bez pomoci klientů, a to co uděláte, nikdo další neuvidí,
ani se o tom nedozví. A to by byla škoda.
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Na závěr této kapitoly ještě jedna poznámka: Nezapomeňte, že zapojení veřejnosti,
a tedy i nástroje komunikační strategie, mají ještě jeden významný efekt. Neinformují
pouze o nové aktivitě, kterou v mateřském centru chystáte, ale jsou také marketingovým
nástrojem (nebojme se toho slova), který vám může přivést jednak další klienty, z nichž
se postupně mohou stát „tahouni“ vašeho centra, až odrostou děti tahounům stávajícím,
nebo až na vás padne únava a dále vám může pomoci oslovit dárce či sponzory, kterých
v neziskových organizacích není nikdy dost.

3.4 REALIZACE NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ
V této fázi se počítá s tím, že se k navrženým opatřením již vyjádřili návštěvníci vašeho
centra, doplnili jejich seznam a vyznačili ty oblasti, které jsou pro ně zajímavé.
Začněte tím, že si seznam rozdělíte na opatření organizačního charakteru a opatření
vyžadující finanční účast. S každou z těchto částí doporučujeme pracovat zvlášť, neboť
pro druhou jmenovanou budou s největší pravděpodobností možným limitem dostupné
finanční zdroje.
Následně v obou vzniklých seznamech vytvořte pořadí jednotlivých opatření dle priorit
centra. Zohledněte přání vašich návštěvníků, praktické dopady (možné úspory, snížení
reálného negativního dopadu chodu centra na životní prostředí), ale hlavně nahlížejte
opatření jako nástroj environmentální osvěty.
Osvětový charakter opatření je důležité mít pořad na zřeteli – opět se zde dostáváme
k některým specifikům mateřských center, která by mohla snížit motivaci k navrhovaným
změnám. Mnoho MC a RC se nachází v prostorách poskytnutých ze strany obce či města
a neplatí svou skutečnou spotřebu energií a vody, případně jsou v objektech, kde platba
neodpovídá reálné spotřebě, nebo je dána paušálně. Dále se může zdát, že některá
centra jsou příliš malá na to, aby změna v jejich provozu znamenala reálnou změnu stavu
životního prostředí. Například používáním environmentálně šetrných čisticích prostředků
v menších centrech, kde jejich využití není každodenní záležitostí, zřejmě významně
nepřispějete ke zvýšení kvality okolních vod, ale i tak ukážete svým klientům příklad
vhodného spotřebitelského chování, šetrného k přírodě a to se počítá.
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Volbu priorit opět provádějte v co nejširším kolektivu, přispěje to ke ztotožnění
spolupracovníků s realizovanými opatřeními a zajistí jejich udržitelnost do budoucnosti.
U sestavování plánu realizovaných opatření pečlivě zvažte své zdroje. Netýká se to jen
zdrojů finančních, ale také u opatření organizačního charakteru zvažte vaši kapacitu –
především tu lidskou, aby vás či vaše kolegy nadměrné úsilí spíše neodradilo, případně
abyste nezůstali na půl cesty.
Podle našich dosavadních zkušeností je v případě rodinných a mateřských center také
přihlédnout k tomu, že ve většině případů sídlí v pronajatém prostoru. Zde je na vašem
zvážení, jak stabilní se váš pronájem jeví. V případě potenciální hrozby stěhování je vhodné
vybírat taková opatření, která jsou „odnositelná“ a využitelná také v jiných prostorách.
Vyhledávání finančních zdrojů je věnována následující kapitola. Pokud budete vědět, na
co konkrétně peníze potřebujete, bude toto hledání mnohem jednodušší, proto je určení
priorit tak důležité.
Překročte svůj stín – nenechte se omezovat stávající situací ve vašem centru a neberte
ji jako neměnnou. Uveďme příklad z realizovaných projektů: většina center se shodla
na tom, že by ráda měla své herny vybaveny pouze či převážně hračkami z přírodních
materiálů, avšak jsou závislá na darech klientů, kteří jim hračky do centra nosí. Podle
zkušenosti z jiných center je však jen na vaší komunikaci s klienty, jaké pravidla si
stanovíte (aniž byste své dárce urazili).
Do realizace se v co největší míře snažte zapojit klienty vašeho centra. Mnoho opatření
se dá realizovat svépomocí (např. rekonstrukce zahrady včetně umístění dřevěných
hracích prvků). Zapojení návštěvníků vám může přinést nejen úsporu financí, resp.
realizaci opatření, na něž finance nemáte, ale lze jej také považovat za jeden z nástrojů
komunikace s návštěvníky a zvýšení jejich motivace k podílení se na vašich snahách
o environmentálně šetrný provoz vaše centra. U realizace technicky náročnějších
opatření můžete také ve zvýšené míře přilákat do centra muže, kteří jinak bývají mezi
návštěvníky MC v menšině.
Tak teď už jen směle do toho.
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3.5 KDE ZÍSKAT FINANCE?
Mateřská a rodinná centra se často bez finanční i jiné podpory neobejdou. Zde bychom
vám chtěli nabídnout pár tipů, jak pomoc získat z nejrůznějších zdrojů pro vaše projekty i
chod centra a dodat vám odvahu pustit se do jejich shromažďování, neboli fundraisingu.

Kde zdroje hledat?
Existuje hned několik zdrojů, které mohou plně nebo z části financovat váš projekt.
Mohou vám také pomoci vyhledat pomocníky a podporu ke zdárné realizaci projektu.
Donátoři podporují projekty v různých oblastech. Je tedy na vás určit, kam nejlépe se
váš projekt hodí nebo vás naopak výzvy můžou inspirovat a plánovaný projekt rozšíří
činnost vašeho centra.
Pro příklad uvádíme několik oblastí možné podpory: životní prostředí, vzdělávání,
kultura, sport, volnočasové aktivity, aktivity zaměřené na veřejnost, děti, mládež,
podpora nezaměstnanosti, apod.
O které zdroje se tedy jedná?
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3.5.1 Veřejné zdroje – státní správa,
samospráva
Orgán veřejné správy obvykle zveřejní výzvu k podání žádosti o dotaci na svých webových
stránkách. Existují také rozcestníky, které výzvy shromažďují, jak je tomu například
pro výzvy z EU http://www.strukturalni-fondy.cz/, ale i jiné http://www.dotacni.info/.
Je nutné stránky sledovat nebo si předem vyhledat oblast, na kterou budete žádost
o dotaci podávat a vyvěšení výzvy hlídat (často bývá zveřejněn předběžný časový
harmonogram výzev).
Orgány, které často přidělují dotace:
• Evropská unie
• ministerstva – např. MŽP, MŠMT, MPSV
• kraje
• města, případně městské obvody
• obce, zejména III. stupně (obce s rozšířenou působností).

Kde dotace hledat?
Environmentálně laděné projekty jsou podporovány převážně Ministerstvem životního
prostředí (MŽP) a to například prostřednictvím Státního programu environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství, operačního programu Životního prostředí
či národních programů administrovaných Státním fondem životního prostředí. MŽP
administruje také bilaterální programy, např. Program švýcarsko-české spolupráce.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) poskytuje dotace prostřednictvím
operačního programu Vývoj, výzkum a vzdělávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí
(MPSV) prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, apod. Krajské úřady,
magistráty statutárních měst, městské a obecní úřady vyhlašují dotace zaměřené na
EVVO většinou prostřednictvím odborů životního prostředí, nebo odborů školství.
Nebojte se na daný úřad zatelefonovat, napsat e-mail, přibližné termíny a ostatní
informace k výzvě vám úředníci sdělí.
Dotace se udělují na základě správně vyplněné žádosti, příslušných příloh, případně
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navrženého projektu. Ale jen v tom případě, pokud splňujete veškeré podmínky výzvy,
v ní uvedené, nutno pozorně přečíst.

3.5.2 Nadace a nadační fondy
Nadace a nadační fondy patří mezi neveřejné zdroje. Mají široký okruh působnosti a
zaměřují se jak na poskytování financí, tak na podporu vzdělávání nebo například na
konzultační a poradenskou činnost.
Také podniky a podnikatelé zakládají nadační fondy, kterými chtějí finančně pomoci a
podpořit rozvoj dané oblasti, ale také zlepšit svou image, propagaci výrobku či přilákat
zákazníky. Jedná se tedy o oboustranně výhodný vztah. Podnikatelské nadační fondy
mají tu výhodu, že v některých případech přijímají žádosti o grant celoročně nebo
vícekrát za rok.
Častá je podpora ze strany nadačního fondu, který sídlí ve stejném regionu jako rodinné
či mateřské centrum. Je tedy na vás prozkoumat, kdo ve vašem okolí podporu nabízí.
Příklady nadací a nadačních fondů:
• Nadace Partnerství
• EHP a Norské fondy
• Nadace rozvoje občanské společnosti
• Nadační investiční fond
• Nadace Open society fund Praha
• Nadace VIA
• Fond pro nestátní neziskové organizace (podpořen z EHP a Norských fondů)
• Regionální nadační fondy – jako Lesy ČR, Nadace OKD, Nadace Landek, Nadační
Fond Hyundai
• Nadace ČEZ
• Fond T-mobile, Nadace O2, Nadace Vodafone ČR
• Nadace Agrofert
• Nadace Karla Janečka apod.
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3.5.3 Individuální dárci
Dalšími možnými donátory jsou podniky a podnikatelé, i jednotlivci, kteří mohou RC
a MC poskytnout finanční či věcné dary, informace, bezplatnou službu apod. Často se
jedná o členy MC, dobrovolníky, jejich příbuzné, osoby podobného myšlení.
Upozorněte dárce, že darem neboli dle litery zákona „poskytnutým bezúplatným
plněním“ nad určitou hodnotu (1-2.000,- Kč podle typu dárce a platné zákonné úpravy) si
mohou snížit daň z příjmu.
V současné době můžete využít také tzv. expertní dobrovolníky, kteří na různých
webových stránkách nabízejí svoji pomoc v oboru IT, grafiky, různé konzultační činnosti,
apod. Více např. na http://www.radost30.cz/ a http://umsemumtam.cz/.

Vlastní činnost
Ve snaze podpořit projekt, chod centra nebo jen přilákat více klientů, existuje hned
několik variant, které závisí na vašich možnostech, chuti a času, zde je uvedeno několik
tipů:
• přednášky, workshopy
• prodej vlastních výrobků
• pronájem majetku, prostor
• členské příspěvky
• veřejná sbírka
• plesy, benefiční akce, kampaně, dny Země, sportovní den, apod.
• příjmy z reklamy
• prezentace MC a RC navenek – povědomí veřejnosti, podniků v okolí
• síťování RC a MC (networking) aj.

Další tipy
Při shánění podpory je dobré vyhledat hned několik zdrojů z důvodu případného selhání
jednoho z nich. Nebojte se také při žádosti o příspěvek spojit s jinou organizací jako
partnery projektu. Můžete si navzájem vyměnit zkušenosti, projekt se dostane k více
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klientům, dobrý tým může být více efektivní, apod.
Zkuste hledat zdroje i v oblastech, které vás v první chvíli nenapadnou. Upravujte váš
projekt na podmínky nabízené výzvy, rozšíříte tak třeba svůj okruh činností a zároveň
dosáhnete svého.

3.6 CEDULKY
V kapitole 3.3 jsou mezi nástroji komunikační strategie uvedeny také cedulky,
doprovázející provedená opatření v mateřských centrech. Jejich primárním cílem je
upozornit na opatření, která by mohla zůstat nepovšimnuta a nesplnila by tak svůj účel
v rámci environmentální osvěty.
Současně tyto cedulky slouží i k pochopení funkce některých opatření. Nepřeceňujte,
prosím, znalosti klientů, resp. běžné veřejnosti. Ne každý z nás umí např. zacházet
s různými typy šetřícího duálního splachování, s moderními typy směšovacích baterií,
apod., zejména když s nimi dosud neměl zkušenost.

Jak má cedulka vypadat?
Cedulka k opatření musí být především stručná, srozumitelná, výstižná a zároveň nápaditě
zpracovaná, aby na první pohled zaujala. Cedulka je prostředek k osvětě, argumentaci,
inspiraci a tudíž zde nejsou na místě dlouhé a složité texty. Zapojte fantazii a vytvořte
kreativní informativní cedulky, které nenásilnou formou přinutí návštěvníka zamyslet se,
obohatí ho o nové zkušenosti.
Cedulku umístěte na viditelné místo co nejblíže k provedenému opatření. U opatření
vzešlých z dotace či grantu nezapomeňte na cedulce uvést informace o zdroji podpory
(tzv. povinná publicita).
Příklady uvádíme v obrazové příloze pod číslem 14 a 15.
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3.7 DEJTE O SOBĚ VĚDĚT
V kapitole 3.3 jsou uvedeny základní atributy komunikační strategie, která je nezbytnou
podmínkou úspěchu environmentálních opatření, které by měly vést k ozelenění provozu
mateřského centra.
Podíváme-li se na obsah komunikační strategie, případně na související tabulku, je
zřejmé, že doporučení „dejte o sobě vědět“ se dotýká následujících aspektů informování
o aktivitách mateřského centra:
A. Aktivity jsou zaměřeny především na běžnou veřejnost, tedy obyvatele z okolí
mateřského centra, potenciální sponzory, případně zástupce jiných mateřských
center, která by mohla vaše činnost a zkušenosti inspirovat.
B. Aktivity by měly být načasovány až po úspěšném dokončení opatření, tedy ve fázi
po provedení opatření, v době kdy se už je „čím chlubit“, kdy můžeme informovat
zájemce i „nevěřící“, inspirovat ostatní centra, zvýšit atraktivitu pro další klienty i
sponzory. Prostě sloužit jako tzv. „good case“ (příklad dobré praxe).
C. Pokud se týká vhodných komunikačních nástrojů, jsou to tyto:
• nástěnka (pro návštěvníky centra)
• leták (pro návštěvníky i pro distribuci)
• webové stránky MC (výsledek dlouhodobého projektu)
• e-mailový adresář (informace pro bývalé, do projektu nezapojené klienty,
spřátelená mateřská centra, stávající i potenciální sponzory, apod.)
• venkovní poster (pro kolemjdoucí)
• workshop (zejména pro další zájemce – jiná MC)
• šeptanda (šance, jak rozšířit informace v širších rodinách a mezi přáteli klientů)
• akce pro veřejnost (využít k informování jiné atraktivní akce MC)
• Den otevřených dveří MC (využití opatření k propagaci činnosti MC)
• papírová média (snaha prosadit informace o úspěchu MC do místního tisku,
případně regionální přílohy celorepublikových tiskovin)
• elektronická média (totéž co v případě papírových medií)
• nenápadná prezentace, případně „nápadné“ cedulky u provedených opatření.
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Doporučení na závěr:
Většina lidí je v českém prostředí nastavena tak, že věnuje značné úsilí dosažení cíle, ale
po zdárném dokončení projektu už nepovažuje za nezbytné dát o svém úspěchu veřejně
vědět. Částečně se může jednat o skromnost, částečně o podcenění skutečnosti, že
úspěšný výsledek může inspirovat ostatní a tím pomoci rozšíření pozitivních účinků.
Proto: Dávejte o sobě vědět!

3.8 ABY TO FUNGOVALO STÁLE
Pokud se vám již některá z vámi navržených opatření podařilo realizovat, je to výborné!
Jestli jste si však environmentálně šetrný provoz a zavedení EVVO do vašeho centra
zvolili jako jednu z priorit vaší činnosti, je potřeba zařadit také následující aktivity do
pravidelného programu týmu pracovníků a dobrovolníků mateřského či rodinného centra.
Můžete se tak nejen dále zdokonalovat v EVVO a nabízet další aktivity a dobré příklady
svým klientům, ale i pro váš kolektiv to bude (znovu)motivující, budete-li se tématu dále
věnovat, navíc některá opatření se bez obnovy neobejdou.
V pravidelných časových intervalech – půlročních, ročních či po určité etapě realizace
opatření - udělejte vyhodnocení. Mělo by obsahovat seznam opatření nově zavedených,
stávajících i plánovaných. U realizovaných opatření zhodnoťte, zda se osvědčila, zda je
potřeba něco „doladit“ z vašeho pohledu (příklad - po zavedení nádob na tříděný odpad
si návštěvníci po čase nabízený systém třídění odpadů osvojili, již není třeba dotřiďovat
ze strany obsluhy centra). U opatření, která to umožňují, zhodnoťte také úspory, které
přinesla či u nichž se očekávalo, že přinesou (například zavedení duálního/úsporného
splachování na WC a nákup pákových bateriích, přinesly úsporu vody xxx litrů, nové
osvětlení pomohlo zmenšit spotřebu elektrického proudu nebo těsnění oken, řízené
větrání a důsledné snižování teploty v době nepřítomnosti snížilo spotřebu tepla –
zjistíte z vyúčtování energií). Realizované úspory je vhodné rovněž peněžně vyjádřit. U
dříve zavedených opatření proveďte kontrolu stavu včetně informačních cedulek.
Dále požádejte o zpětnou vazbu vaše návštěvníky. Tady si mimo jiné můžete ověřit,
zda se vám podařilo váš záměr a snažení správně komunikovat klientům vašeho centra.
Součástí by měl být dotaz, co dalšího by návštěvníci v této oblasti navrhovali a ocenili.
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Na základě vašeho vyhodnocení, zpětné vazby návštěvníků, zhodnocení vašich kapacit
a finančních možností sestavte plán pro další období – seznam opatření a aktivit, které
byste rádi realizovali.
Proveďte revizi a aktualizaci seznamu dostupných finančních zdrojů a grantových
výzev. Nezapomeňte informovat dárce o využití jejich darů a pochlubit se svými úspěchy.
Seznamte návštěvníky centra s výsledky plynoucími z vyhodnocení a zpětné vazby a
plánovanými aktivitami v oblasti environmentálních opatření.
Díky některým specifikům mateřských a rodičovských center je důležité se
pravidelnému vyhodnocení věnovat se zvýšenou pozorností. Rizikem pro kontinuitu
činností je podle našich dosavadních
zkušeností

poměrně

častá

obměna

osob podílejících se na chodu centra
(ať už placených či na dobrovolné bázi)
a obměna návštěvníků centra vzhledem
k odrůstajícím dětem. Díky pravidelnému
vyhodnocení a plánování budou nově
příchozí

(pracovníci

informování

a

i

motivováni

návštěvníci)
v

oblasti

zavádění a realizace EVVO ve vašem
centru.

3.9 KDE SE INSPIROVAT – PŘÍKLADY
DOBRÉ PRAXE
Při realizaci projektů zaměřených na zavedení ekologicky šetrného provozu a EVVO do
mateřských center jsme hledali pro zapojená centra i pro nás samotné zdroje inspirace.
Velmi přínosná byla cesta do Norska, kde jsme navštívili mateřské školky, obdoby našich
mateřských či rodinných center a instituce věnující se životnímu prostředí. To, co je u nás stále
ještě „alternativní“ přístup, bylo v Norsku často běžnou normou. Pokud by se vám naskytla
příležitost inspirovat se v zahraničí, určitě stojí za využití (reálná šance na zahraniční cestu je
např. v rámci některého projektu financovaného z EHP a Norských fondů).
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Ale také v našich podmínkách je mnoho míst, kde se inspirovat (nejen proto, že některé
příklady zahraniční praxe zdomácněly také u nás, jako např. lesní mateřské školy). Udělejte
si výlet do některého ze středisek ekologické výchovy. Podle našich zkušeností není
problém domluvit si prohlídku a zjistit tak více o jejich fungování. Dozvědět se můžete
nejen o zajímavých programech nabízených školám i veřejnosti, ale uvidíte také mnoho
pomůcek ekologické výchovy a „nevědomou“ EVVO v praxi. Je-li některé ze středisek
ekologické výchovy ve vaší blízkosti, můžete zkusit navázat vzájemnou spolupráci. Níže
uvádíme pouze pár příkladů za všechny.
Jedním z takových středisek ekologické výchovy je Toulcův dvůr v Praze. Ačkoliv se
nachází přímo v hlavním městě, jedná se o příjemný přírodní areál včetně zvířecí farmy.
Toulcův dvůr sdružuje více aktivit a organizací, z našeho pohledu je zajímavé zejména
Rodinné centrum Mateřídouška, Mateřská škola Semínko a Lesní mateřská škola
Lesánek – všechny vedené v duchu environmentálně příznivého a přírodě blízkého
životního stylu. Více na www.toulcuvdvur.cz.
Dalším inspirativní organizací je např. brněnská Lipka – školské zařízení pro
environmentální výchovu, které se zaměřuje zejména na environmentální programy pro
děti, ale dělají rovněž akce pro rodiny s dětmi. V Brně a okolí má více středisek. Více na
www.lipka.cz.
Navštívit můžete také Sluňákov – Centrum ekologických aktivit města Olomouce. Nabídka
EVVO zahrnuje rovněž programy pro mateřská centra na objednávku a příležitostné akce
pro rodiny s dětmi. Centrum nabízí také komerční služby – je možné si zde objednat
pobyt přímo v nízkoenergetickém domě, což určitě přinese další inspiraci zejména pro
„nevědomou“ EVVO. Více na www.slunakov.cz.
Lesní mateřské školky vás zase mohou inspirovat jak trávit čas s dětmi venku a jak si
vystačit s tím, co najdeme v přírodě. Zkuste nějakou najít ve svém okolí a domluvit si
tam návštěvu.
Podporovat a inspirovat navzájem se můžete také s ostatními mateřskými centry, která
se vydala stejnou cestou. Následuje pár příkladů mateřských a rodinných center, kde
byla zavedena fungující environmentální opatření.
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Rodinné centrum Želvička, Klimkovice (Moravskoslezský kraj) – jedná se malé centrum
fungující na dobrovolnické bázi. Sídlí ve stejném objektu jako centrum volného času
Mozaika Klimkovice a činnosti obou center se částečně prolínají. Mozaice spolu s RC
Želvička se podařilo obnovit nevyužívanou zahradu a získat tak venkovní prostory pro
trávení volného času. Zahrada byla velmi citlivě zrekonstruována a opatřena přírodními
hracími a edukativními prvky – vrbové stavby, bylinkové záhony, jedlá spirála, využití
terénních nerovností k tvorbě posezení atd. Vše je doplněno vydařenými informačními
cedulkami pro návštěvníky, viz fotografie v obrazové příloze.
Rodinné centrum Provázek, Nový Jičín (Moravskoslezský kraj) – centrum s vysokou
návštěvností a širokou nabídkou aktivit pro všechny věkové skupiny. V centru
se realizovala řada opatření vedoucích k environmentálně šetrnějšímu provozu –
příkladem je nákup perlátorů, nádob na tříděný odpad, nákup jídlonosičů jako náhrada
jednorázových obalů na jídlo dovážené do centra atp. Vše je vhodně prostřednictvím
cedulek vysvětleno všem návštěvníkům centra. RC Provázek dále nabízí volnočasový
kroužek pro rodiče s dětmi s environmentální tématikou nazvaný „Zelené klubko“, který
probíhá jednou týdně.
Centrum maminek Broučci, Frýdek-Místek, Rodinné centrum Kaštánek, Ostrava, či
Mateřské centrum Krteček, Ostrava (Moravskoslezský kraj) – tato centra pomohla
zavedení komunitních kompostérů, které slouží k odkládání (a rovněž ke zpracování
v místě vzniku) biologicky rozložitelného odpadu z domácností zájemců z okolí, některá
z center dále v rámci své činnosti dohlíží rovněž na provoz (v jiných případech se o
kompostér stará některá ze zapojených rodin).
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ZAJÍMAVÉ ODKAZY A ZDROJE
www.ekospotrebitel.cz – stránky organizace Rosa, o.p.s., zde se dočtete více o tématech
environmentálně uvědomělé spotřeby i tipy pro „ekorodiče“
www.ekolist.cz – rubrika Zelená domácnost – konkrétní nejen spotřebitelská témata,
přehledně a prakticky zpracováno
www.veronica.cz – součástí webu Ekologického institutu Veronica je také Ekoporadna,
kde se dozvíte odpovědi na spoustu zajímavých dotazů
wiki.ekoporadna.cz – otázky a odpovědi ekologických poraden sdružených v Síti
ekologických poraden STEP
http://detem.mzp.cz/ekorady.shtml – informace podané zábavnou formou a jazykem
vhodným pro děti
Na následujících stránkách si můžete prohlédnout a objednat materiály a pomůcky pro
EVVO.
http://www.ekokatalog.cz/ – co je v ČR na trhu, neúplný a zřejmě neaktualizovaný
seznam, ale pro základní přehled dostačující
Weby jednotlivých ekoorganizací, některé nabízejí své autorské publikace a pomůcky,
některé i materiály odjinud, takže se mohou duplikovat:
http://www.chaloupky.cz/cs/shop/
http://www.lipka.cz/e-shop
http://www.rezekvitek.cz/?idm=12
http://www.paleta.cz/
http://sever.ekologickavychova.cz/e-shop/
http://www.vespolek.cz/?modul=eshop
http://www.ekonakup.cz/pro-deti
http://obchod.veronica.cz/
http://www.slunakov.cz/index.php?1-1017x027 – nabízejí zapůjčení knih a pomůcek
za příznivé ceny, lze využít pro konkrétní akci, pokud prozatím nechcete investovat do
vlastních nebo si je chcete vyzkoušet.

Manuál byl vydán v březnu 2016 v rámci projektu Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta do rodinných a mateřských center na Moravě. Projekt je realizován zapsaným
spolkem PROFICIO, z.s (www.proficionj.cz). Partnerem projektu a autorem textu
manuálu je Eko-info centrum Ostrava (www.eico.cz).

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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