VÝROČNÍ ZPRÁVA
Sítě ekologických poraden STEP, z.s.

2016

Úvodní slovo
Síť ekologických poraden STEP, z.s. (dále jen STEP) sdružuje ekoporadny a ekoporadce z celé České republiky, pracuje na stabilizaci a
profesionalizaci oboru ekologického poradenství, zabývá se osvětou a vzděláváním ekoporadců, pracovníků veřejných institucí i občanů.
Ekologické nebo také environmentální poradenství je soubor služeb, které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních
otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. Je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad,
které pomohou při řešení klientova dotazu či situace.
STEP usiluje zejména o


prosazování preventivní ochrany životního prostředí jako principu při rozhodování jednotlivých občanů, orgánů veřejné moci a podnikatelské
sféry;



podporu vzájemné spolupráce, výměnu zkušeností a informací jeho členů v oblasti ekologického poradenství, pomoc při udržování pospolitosti
a poskytování vzájemné podpory mezi členy STEP;



zastupování, obhajování a prosazování společných zájmů i odborných názorů členů STEP ve vztahu k orgánům veřejné moci a jiným
partnerům;



účast na definování a prosazování ekologického poradenství jako profese, na péči a dbání o kvalitu činnosti a důvěryhodnost svých členů a péči
o jejich odborný růst a informovanost;

Uvítáme v našich řadách nové ekoporadny, ekoporadce a ekoporadkyně.
V roce 2016 sdružovala STEP 13 organizací z celé České republiky.
STEP je členem evropské asociace ekoporadců EcoCounselling Europe a Zeleného kruhu.

Kontaktní údaje
STEP (sídlo organizace)
Panská 9 602 00 Brno
email: step@ekoporadna.cz
Datová schránka: j752z78
IČO: 65340337
Bankovní spojení: Fio banka, 2801081102/2010
Webové stránky
www.ekoporadna.cz – Aktuality, nabídka služeb a kurzů pro ekoporadny a ekoporadce, publikace
www.zeleneuradovani.cz – specializovaný web zaměřený na ekologický provoz zejména veřejných institucí a organizací
www.ekoporadna.cz/wiki – Volně přístupná online databáze ekoporadenských otázek a odpovědí

Orgány STEP v roce 2016
Valná hromada:
členské ekoporadny STEP

Výkonný výbor:
Petr Ledvina (předseda a statutární zástupce)
Yvonna Gaillyová
Kamila Danihelková
Marie Petrů, DiS.
Roman Andres

Revizorka:
Silvie Vacková, DiS.
Zaměstnanci STEP v roce 2016
Mgr. Renata Placková – koordinátorka projektů, zelené úřadování
Mgr. Martin Dutkiewič – projektový manažer (do dubna 2016)
Bc. Tereza Garbová – koordinátorka projektů a sítě (do února 2016)
Bc. Radka Matějíčková – koordinátorka projektů a sítě (od února 2016)
Radka Batelková – účetní, finanční manažerka

Činnost STEP v roce 2016
Pomáháme rozvoji ekoporadenství
V roce 2016 se STEP zapojila do příprav nového Akčního plánu Ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a ekoporadenství, který zhotovilo
Ministerstvo životního prostředí. STEP se zapojila do jednání o budoucnosti a podpoře ekoporadenství na Ministerstvu životního prostředí a přípravy
další etapy česko-valonského partnerství při přenosu zkušeností z ekoporadenství a šetrného provozu institucí.
Spojujeme ekoporadny
V roce 2016 bylo členy sítě 13 organizací. Pro začínající ekoporadce a studenty zejména z Moravskoslezského kraje byl se uskutečnil intenzivní
ekoporadenský kurz v Ostravě. Ve třech dnech se studenti seznámili se základy ekoporadenské práce, metodickými postupy, základy vybraných
tematických oblastí a sami si zkusili vypracovat odpovědi na ekoporadenské otázky.
STEP vydala aktualizovanou rukověť Ekoporadenství. Manuál pro poradny a poradce. Knížka shrnuje metodické postupy, legislativu, praktické
návody i doporučenou evidenci dotazů a práci v ekoporadně. Nově jsme ji rozšířili o doporučení pro získání legálního a bezplatného softwaru, výklad
částí občanského zákoníku, které se týkají ekoporadenské praxe nebo etické zdroje financování.
Ekoporadci i zájemci z řad veřejnosti si rozšiřovali znalosti v online vzdělávacím kurzu Udržitelná spotřeba domácností a v obsáhlé databázi
ekoporadenských otázek a odpovědí, která je volně dostupná na www.ekoporadna.cz/wiki, kam každoročně přidáváme nové odpovědi a aktualizujeme
ty původní. Aktuálně je v databázi přes 300 odpovědí.
Ozeleňujeme veřejné instituce a veřejné zakázky
V roce 2016 se STEP se intenzivně věnovala environmentálním a sociálním aspektům ve veřejných zakázkách. Tato práce navázala na předchozí
spolupráci s veřejnými institucemi, kterým STEP pomáhá s ekologizací provozu a vzděláváním pracovníků. Vypracovali jsme soubor metodik vydaný
pod názvem Odpovědné veřejné zakázky – manuál pro chytré a výhodné nakupování, které usnadní promítnutí těchto požadavků do vypisovaných
veřejných zakázek. Metodiky jsou určené zejména pro veřejné instituce, nicméně je pro vlastní nákupy a výběrová řízení mohou využít i komerční
nebo neziskové subjekty. Všechny metodiky včetně návodu na správný postup podle zákona o veřejných zakázkách jsou volně k dispozici na
www.zeleneuradovani.cz ve složce Veřejné zakázky. Metodiku jsme prezentovali na konferenci STEP „Odpovědné veřejné zakázky“ v Brně a na
čtyřech dalších konferencích v průběhu roku.
Navázali jsme úzkou spolupráci s Městským úřadem Kopřivnice, Úřadem městské části Brno-Jundrov a obcí Velehrad. Pro všechny tyto samosprávy
jsme vypracovali ekologický audit a navrhli opatření, která povedou ke snížení dopadů na životní prostředí. Pro pracovníky úřadů jsme uspořádali
školení. Spolupracovali jsme rovněž s městskou částí Praha 8 – Libeň (školení o férovém obchodě a udržitelném nakupování), organizací Člověk v
tísni (školení pro Kubánce, kteří se zde učí jak aktivně měnit společnost a chránit životní prostředí) nebo Turistickým informačním centrem města Brna
(příprava dotazníku pro zjištění postojů zaměstnanců k ochraně životního prostředí).

Naši členové
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ
Arnika Praha
Dělnická 13
Praha 7
tel: 222 781 471
arnika@arnika.org
www.arnika.org
Arnika je česká nezisková organizace, která spojuje lidi usilující o lepší životní prostředí. Věří, že přírodní bohatství není pouze darem, ale také
závazkem uchovat jej do budoucna. Svoji činnost opírá o tři pilíře – zapojení veřejnosti, odborné argumenty a komunikaci s médii.
Pobočky Arniky: České Budějovice, Děčín, Havířov, Jihlava, Ostrava a Uherské Hradiště.

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Fráni Šrámka 1168/35
České Budějovice
tel.: 384 971 930
calla@calla.cz; poradna@calla.cz
www.calla.cz
Posláním Cally je nabízet pomocnou ruku lidem k ochraně prostředí pro život, přispívat k zachování cenných ekosystémů v jižních Čechách a
podporovat žádoucí proměnu české energetiky na čistou, bezpečnou a obnovitelnou.

Frank Bold
Údolní 33
Brno
tel.: 515 556 130
poradna@frankbold.org
www.frankbold.org
Frank Bold je mezinárodní tým právníků. Od roku 1995 pomáhá občanům i firmám. Od Nošovic po Brusel, v Brně i v Haagu. Řeší aktuální
společenské výzvy.

Rosa - Společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.
Senovážné nám. 232/9
České Budějovice
tel. 778 164 661
rosa@rosacb.cz
www.rosacb.cz
Posláním organizace je šířit myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění do života výchovou, osvětou
a vlastním příkladem. S vědomím naléhavosti globálních problémů nabízet řešení na osobní, místní, regionální i vyšší úrovni.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER
Horská 175
Horní Maršov
tel.: 739 203 200
sever@ekologickavychova.cz
www.sever.ekologickavychova.cz
Prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty usiluje o prohloubení odpovědného jednání vůči přírodě a planetě i mezi lidmi
navzájem.
Pobočky SEVERu: Horní Maršov, Hradec Králové a Litoměřice.

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty
Bartolomějské náměstí 47
Veselí nad Moravou
tel.: 518 322 545
visbk@bilekarpaty.cz
www.bilekarpaty.cz/vis
Vzdělávací a informační středisko se věnuje zejména ekologickým výkovým programům pro žáky a studenty, vzdělávacím akcím pro dospělé a
interpretaci přírodního dědictví Bílých Karpat.

ZO ČSOP Veronica
Panská 9
Brno
tel.: 542 422 750
veronica@veronica.cz
Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Veronica. Svou expertní a vzdělávací
činností poskytuje interpretaci odborných environmentálních témat. Působí v Brně a v Hostětíně, zabývá se jak městským, tak venkovským prostředím.
Pobočka: Hostětín.

ZO ČSOP Vlašim
Pláteníkova 264
Vlašimtel.: 317 845 169
vlasim@csop.cz
ekoporadna@csop.cz
www.csopvlasim.cz
Český svaz ochránců přírody Vlašim, je občanské sdružení založené v roce 1990. Posláním sdružení je ochrana přírodního a kulturního dědictví
především na Podblanicku a péče o něj. V centru města Vlašimi zřídili Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim, které je sídlem a zároveň centrem
aktivit.

01/71 ZO ČSOP Koniklec
Vlkova 34
Praha 3
tel.: 608 148 794
poradna@ekocentrumkoniklec.cz
www.ekocentrumkoniklec.cz
Ekocentrum Koniklec, o.p.s. se zaměřuje především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k
prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze. V současné době má organizace 13 členů.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří VÚHU, a.s.
Budovatelů 2830/3
Most
tel.: 476 208 706
Zelený telefon: 800 195 342
ecmost@vuhu.cz
www.ecmost.cz
Ekocentrum shromažďuje informace o životním prostředí a zprostředkovává je ve srozumitelné podobě veřejnosti. Zabývá se osvětou a vzděláváním.
Funguje jako komunikační prostředník mezi veřejností, státní správou a průmyslovými podniky. Ekologické centrum působí při Výzkumném ústavu
pro hnědé uhlí, a.s., Most, které zabezpečuje jeho provoz a personální obsazení. Ekocentrum založila Česká rafinérská a další průmyslové podniky
působící v oblasti Mostecka.
Detašované pracoviště: Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.

Ekocentrum RS ČSOP Novojičínska
Blahutovice 34
Nový Jičín
tel.: 603 845 216
kck.blahutovice@gmail.com
www.ekocentrumrscsopnovojicinska.cz
Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby - poradenství a konzultace, organizuje a facilituje veřejná setkání.
Podporuje udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti do těchto aktivit.

Sdružení Krajina
Počítky 2
Žďár nad Sázavou
tel.: 775 239 691
info@sdruzenikrajina.cz
www.sdruzenikrajina.cz
Sdružení krajina je neziskovou organizací, jejímž posláním je aktivně přispívat ke zlepšení stavu přírody, krajiny a životního prostředí v České
republice.

ČEKATEL
Ekoinfocentrum ZO ČSOP
Škrétova 5
Jihlava
tel.: 721 862 692
ekoinfo@centrum.cz
www.ekoinfo-jihlava.cz
Zabývá se vzděláváním a osvětou veřejnosti a odborné veřejnosti formou poradenství dle standardů STEP a formou osvětových akcí, přednášek,
seminářů, besed, medializací aktuálních témat v oblasti udržitelného rozvoje, zpracováním projektů, žádostí o dotace a jejich administrací.

Činnost členů
Členské ekoporadny za rok 2016 zodpověděly 6 676 dotazů a uspořádaly 728 akcí pro 40 000 účastníků.

Č

Tazatelé měli největší zájem o stav a ochranu ovzduší, ochranu přírody a ekospotřebitelské otázky.

Dotazy dle témat (v %)
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4,67%
0,19%
1,39%
1,23%

61,08%

Příroda, krajina, rostliny, živočichové
Regionální rozvoj a komunity
Ovzduší, hluk, světelné znečištění
Voda
Energie, ochrana klimatu, stavitelství
Průmysl, těžba
Odpady
Doprava, cyklostezky, turistika
Domácnost, ekospotřebitel
Životní prostředí obecně, stav
Zemědělství, zahrádkářství
Právo, účast veřejnosti
Zelené úřadování
Životní prostředí obecně
Ostatní

Financování STEP
Výsledovka

Rozvaha

Poděkování dárcům
Děkujeme všem dárcům, podporovatelům a příznivcům, kteří se v roce 2016 podíleli na aktivitách STEP. V neposlední řadě také děkujeme všem
členům za spolupráci a podporu.
Činnost STEP v roce 2016 finančně podpořily:
Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Ministerstvo životního prostředí v rámci Fondu environmentální odbornosti z Programu švýcarsko-české spolupráce a Programu na podporu NNO.
Magistrát města Brna

