STEPnoviny duben 2015
STEP připravuje....
Jednodenní odborné kurzy pro ekoporadce
Po dvou seminářích (Voda ve městech a Média a PR v ekoporadně) máme připravené další a
tentokrát hned tři. Rezervujte si prosím termíny, pozvánky budeme průběžně rozesílat:
28. dubna nás čeká třetí odborné školení pro ekoporadce, tentokrát na téma Odpadové
hospodářství obcí. Lektorem bude Ing. Milan Havel ze Sdružení Arnika.
Seminář proběhne od 9 do 14.30 hodin v konferenčním sálu Otevřené zahrady na Údolní 33 v
Brně.
Speciální nabídka pro účastníky: Pokud máte zájem rozebrat odpadové hospodářství vaší obce
přímo na semináři a můžete získat příslušné podklady, tak to uveďte u přihlášky a podklady
zasílejte minimálně 10 dní předem. Co je přesně potřeba,vám upřesním po emailu
(renata.plackova@ekoporadna.cz).
10. června se budeme věnovat Živočichům ve městě s Mgr. Evženem Tošenovským z České
společnosti ornitologické. Podíváme se na to, kdo obývá parky, staré stromy, půdy, věže, paneláky,
průduchy i potrubí. A probereme i to, jak tyto často vzácné a chráněné živočichy neohrožovat a
třeba jim udělat místo k životu.
Seminář proběhne od 9 do 14.30 hodin v konferenčním sálu Otevřené zahrady na Údolní 33 v
Brně.
Na 24. září pak plánujeme seminář na téma Energetika, který povede Ing. Edvard Sequens ze
sdružení Calla. Probereme jednak současný nepříliš utěšený stav naší energetiky, optimističtější i
chmurné vyhlídky, podíváme se na zoubek jaderné energetice, uhlí i obnovitelným zdrojům.
Seminář se koná v prostorách Zeleného kruhu (Lublaňská 18, Praha) od 9 do 14.30.
Na školení se můžete hlásit na mailu renata.plackova@ekoporadna.cz, počet účastníků je omezen,
přednost mají pracovníci a dobrovolníci členů STEPi. Kurzy jsou bezplatné, dopravu si účastníci
hradí sami. Bude připraveno drobné občerstvení.

Týdenní škola pro ekoporadce 14. - 18. září, Ekocentrum Hostětín
Druhý běh školy pro mladé a začínající ekoporadce, dobrovolníky a studenty se zájmem o
ekoporadenství. Na programu jsou přednášky: Základy a metodika ekoporadenství, ekologický
provoz kanceláře, ekoznačení, exkurze po pasivním domě a ekologických projektech v Hostětíně
(kořenová čistírna, extenzivní sady, obecní výtopna na biomasu, moštárna), celodenní nácvik
komunikace a asertivity a další. Součástí akce jsou i neformální večery s lektory.
Celodenní ubytování a strava jsou zajištěny. Kurz je zdarma včetně ubytování a stravy. Počet
účastníků je omezen na 15, hlaste se včas na emailu renata.plackova@ekoporadna.cz
Školení pro ekoporadce a Týdenní škola jsou podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a
Norska v rámci EHP fondů.

Moodle kurzy (nejen) pro ekoporadce
Po loňském velkém úspěchu budeme opět otevírat e-learningové kurzy pro ekoporadce a další
zájemce. Kurzy budou otevřené od 1. května do 31. října, přihlášení na ně budou mít přístup
kdykoliv a v uvedeném termínu musí splnit úkoly v daném kurzu (projít testy a samostatnou práci).
Kurzy budou dostupné na www.ekoporadna.cz/kurzy
Budou otevřené dva kurzy: Udržitelná spotřeba domácnosti (autor: Petr Ledvina, Ekologický
institut Veronica) a Odpadové hospodářství obcí (autor: Milan Havel, Sdružení Arnika). Kurz
věnovaný odpadům vyžaduje zpracování krátké samostatné práce, kterou lektor opřipomínkuje.
Předpokládaná doba studia: 30 hodin.
Přihlašovací údaje a účet získáte po uzavření smlouvy a uhrazení poplatku. Poplatek je stanoven
následovně:
Účastníci působící v Olomouckém, Zlínském nebo Moravskoslezském kraji
(dokládá se čestným prohlášením)
500 Kč za jeden kurz, 800 Kč za oba kurzy
Účastníci působící mimo tyto kraje
800 Kč za jeden kurz, 1 200 Kč za oba kurzy
Účastníci z poraden v členské síti STEP (platí i pro dobrovolníky; dokládá se potvrzením od dané
poradny): zdarma
Hlaste se na emailu tereza.garbova@ekoporadna.cz

Aktuální grantové výzvy
Nadace Via SouSedíme si – jarní kolo
Uzávěrka: 15. dubna
Granty až do výše 100 000 (a tři vzdělávací semináře zdarma nádavkem) na projekty posilující
komunity, řešící místní problémy, bourající bariéry a bloky. Cesta je stejně důležitá jako cíl!
Více na
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/sousedime-si-2015-jarni-k
olo

Nadace Via: Města z jiného těsta, rychlé granty
Uzávěrka: Průběžná, vyhodnocení první čtvrtek v měsíci (v urgentních případech lze i mimo
termín), do rozdělení vyčleněných prostředků
Zatím zbývá přes půl milionu korun, které budou rozděleny do malých grantů (do 30 000) určených
na řešení neodkladných problémů. Velké problémy lze řešit i za málo peněz, rychlé vyřízení, málo
administrativy.
Více zde:
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/mesta-z-jineho-testa-rychl
e-granty-2015

Nadace Via: TechSoup
Uzávěrka: Průběžně
Na základě žádosti je možné získat darovaný software od Microsoft, SAP, Zoner Software nebo
síťové prvky od Cisco. Ale nezapomínejte, že veškerý software lze získat legálně a zdarma v
podobě freewaru, ani darovaný Microsoft není všechno.
http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/rozvoj-nno/techsoup-ceska-republika-sdruzeni-via-20
14

Visegrad Fund
Uzávěrka: 15. září
Fond podporuje projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci, výměny studentů, sdílení poznatků,
vzdělávání a podporu cestovního ruchu. Není to omezené tématicky, takže si mohou škrtnout i
environmentální NNO.
http://visegradfund.org/grants/standard_grants/

Akce členů STEP
Ekocentrum Koniklec: Invazní rostliny v naší krajině
13. dubna 9 – 13 hodin, zasedací místnost č. 201 na Magistrátu hl. m.
Prahy, Škodův palác, Jungmannova
35
Seminář zejména pro státní správu z Prahy a okolí. Co s invazními rostlinami, co na to legislativa,
termíny, příklady z praxe. Vstup volný, hlaste se na emailu:
tereza.sedlackova@ekocentrumkoniklec.cz.

Rosa České Budějovice: Týden opravdových plen 2015
20. - 26. dubna 2015
Rezervujte si termín na celostátní osvětovou akci pro rodiče, děti a přírodu.
Více časem zde: http://www.rosacb.cz/akce/tyden-opravdovych-plen-top-2015/

Ekocentrum Hostětín: Konference venkovská krajina 2015
22. - 24. května
Tradiční setkání, semináře, vycházky, postery a referáty – vše se vztahem k rozvoji, významu,
úpadku a změnám ve venkovské krajině. Exkurze zaměřená na krajinný ráz Bílých Karpat.
Ubytování a stravování v Ekocentru Hostětín. http://www.veronica.cz/?id=3&i=1285

