Abstrakt projektů – příloha PROTOKOLU HODNOCENÍ

Abstrakt projektů – Program podpory environmentální výchovy dětí a mládeže města Český Krumlov v roce 2012
Výzva č. 1
Opatření 1, min. částka: 5.000,-, max. částka: 130.000,-, spoluúčast min.: 30 %
Projekty navržené k podpoře:

Ev. č.

Žadatel (IČ)

Název projektu

Celkový
rozpočet

Požadovaná Spoluúčast Bodování
částka
%
(průměr)

Návrh
hodnotící
komise

Střední uměleckoprůmyslová škola sv.
Určení a označení vzácných
1
38.150,25.650,33
91
22.000,Anežky, Český Krumlov
dřevin v městském parku
(60084286)
a) Označit a určit vzácné dřeviny, umožnit využití popisek v hodinách přírodopisu, základů ekologie, výtvarné výchovy apod.
všem základním a středním školám v Českém Krumlově
b) Určení dřevin
• Výroba kamenných podstavců studenty oboru Kamenosochařství
Abstrakt
• Vypískování českých a latinských názvů na podstavce
projektu
• Umístění hotových produktů v parku
c) Žáci základních škol
• Žáci středních škol
• Zájmové útvary DDM a veřejnost
Ekologické poradenství a
ZO ČSOP Šípek
3
osvěta obyvatel města
204.190,- 130.000,36
86
108.000,(67155090)
Český Krumlov
Abstrakt a) Cílem projektu je poskytnout obyvatelům města Český Krumlov kvalitní poradenský servis v oblasti ekologie a ochrany
životního prostředí. Dále rozšířit informovanost obyvatelstva o problémech životního prostředí pomocí přednášek,besed a
projektu

soutěží a šířit myšlenku Fair Trade (spravedlivého obchodu).
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b) Hlavní aktivitou je poradenský servis, kdy se veřejnost obrací na naše kvalifikované pracovníky s dotazy týkající se
ochranou ŽP. Obyvatelé mohou navštívit přímo ekocentrum v jeho otevírací době nebo kontaktovat zaměstnance
telefonicky či emailem. Ekocentrum pořádá řadu přednášek a besed a v neposlední řadě příměstské tábory pro děti, které
jsou programově zaměřeny na ŽP a jeho ochranu. Dále Ekocentrum provozuje Fair Trade obchůdek a poskytuje mnoho
informací o významu spravedlivého obchodování. Ekocentrum je sběrným místem hliníku a podporuje obyvatelstvo v jeho
třídění.
c)

Cílovou skupinou projektu jsou obyvatelé Českého Krumlova (dospělí i děti).

Projekty, které nejsou navržené k podpoře:
Ev. č.

2

Žadatel (IČ)

Název projektu

KONÍČEK, občanské sdružení
KONÍČEK vzdělává
(27002527)

Celkový
rozpočet

Požadovaná
částka

Spoluúčast
%

Bodování
(průměr)

Návrh
hodnotící
komise

131.000,

89.750,-

31

17

0
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Abstrakt
projektu

Podstatou projektu je dětem ukázat, že například vajíčko pochází ze slepice a nevzniklo tedy uměle,
že domácí malíček není hračka a mnoho dalších skutečností, které zůstávají v dnešní přetechnizované době dětem
neznámé. Cílem projektu je nabídnout dětem zajímavou a atraktivní formu vzdělávání a náplně volného času, jejímž cílem
je nenásilný a všestranný rozvoj dětí v oblasti porozumění přírodě, posílení ohleduplnosti a odpovědnosti člověka k
životnímu prostředí. Snahou je: podílet se na vytváření pozitivních zkušeností z kontaktu s přírodou, se zvířaty a na
vytváření pozitivního vztahu k naší planetě Zemi; získat poučné náhledy na zemědělství, život zvířat, ochranu přírody a
životního prostředí a skrze vlastní prožitky se vzdělávat. Cíle projektu budou naplněny realizací nabízených programů,
které dětem zprostředkovávají přímý kontakt s vybranými druhy zvířat, představují jejich chov, využití a možnost si tuto
zkušenost prakticky vyzkoušet. Děti u nás o přírodě nejenom slyší, ale i ji vidí, cítí, ochutnávají a dotýkají se jí, vnímají
souvislosti a přírodní principy. V rámci projektu budou nabízeny tyto environmentální programy: Zvířátka na statku, Co nám
přináší?, Kůň a co o něm víme. Jednotlivé programy dle potřeb upravovat. např. Program Zvířátka na statku je možné
rozdělit na jednotlivé programy o konkrétních hospodářských zvířatech např. „O kravičce“, „O koze“, apod. Tyto programy
děti seznamují s konkrétním hospodářským zvířetem, jeho historií, využitím, potřebami, aj. Environmentální programy
probíhají celoročně (v dopoledních a odpoledních hodinách) na pracovišti sdružení, které je plně vybaveno pro realizaci
služeb. Projekt je zaměřen na děti a mladistvé z Českého Krumlova ve věku od 3 do 18 let navštěvující školské, zájmové a
další organizace v Českém Krumlově. V průběhu projetu budou organizace osloveny s nabídkou spolupráce. Celkem se
projektu zúčastní 60 osob z cílové skupiny.
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Abstrakt projektů – Program podpory environmentální výchovy ve městě Český Krumlov v roce 2012
Výzva č. 1

Opatření 2 min. částka: 5.000,- Kč , max. částka: 70.000,-, spoluúčast min.: 30 %.

Projekty navržené k podpoře:
Ev. č.

3

Žadatel (IČ)

Název projektu

ZO ČSOP Šípek
(67155090)

Ekovýchova žáků MŠ, ZŠ a
SŠ na Českokrumlovsku

Celkový
rozpočet

185.690,-

Požadovaná
částka

Spoluúčast
%

70.000,-

62

Bodování Návrh
(průměr) hodnotící
komise

97

70.000,-

Abstrakt a) Cílem projektu Ekovýchova ve školních zařízeních na Českokrumlovsku je uvést žáky do problematiky životního
projektu
prostředí a prohloubit jejich vědomosti o aktuálním stavu životního prostředí nejen v místě jejich bydliště, ale i globálně.
b) Hlavní aktivitou projektu je pořádání výukových programů v mateřských, základních a středních školách. Výukové
programy jsou koncipovány tak, aby svou náplní a složitostí odpovídaly věku žáků a zároveň co nejvíce upoutaly jejich
pozornost. Toho docilujeme neustálou aktualizací programů, vzděláváním lektorů a dlouholetými zkušenostmi
s pořádáním programů.
c) Cílovou skupinou jsou žáci mateřských, základních a středních škol v Českém Krumlově i škol v okrese Český Krumlov.
Ze zkušeností víme, že nejvíce programů lektorujeme v mateřských a základních školách ve městě Český Krumlov.
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Projekty, které nejsou navržené k podpoře:
Ev. č.

1

Žadatel (IČ)

Střední odborná škola zdravotnická
a Střední odborné učiliště Český
Krumlov, Tavírna 342
(60821221)

Název projektu

ZOO koutek

Celkový
rozpočet

Požadovaná
částka

Spoluúčast
%

Bodování
(průměr)

Návrh
hodnotící
komise

30.000,-

10.000,-

67

15

0

Projekt vychází z Koncepce rozvoje školy v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a je jedním z prvků této
koncepce. Cílem vzdělávání v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí je kromě poskytování informací, umožnit žákům
prostřednictvím projektu péči o konkrétní organismy s vizí vytváření kladného postoje k tvorbě a ochraně životního prostředí.
ZOO koutek umožní nejenom vyzkoušet si péči o organismy, ale přispěje k tomu, že budou žáci vnímat koutek jako
Abstrakt přirozenou součást svého okolí, čímž v nich bude vytvářen postoj zainteresovanosti případně tolerance k tomu, co je
projektu obklopuje. Vycházíme z předpokladu, že žáci, kteří se starají o živé organismy, jsou s nimi v kontaktu, vnímají je jako součást
prostředí, se budou ohleduplně chovat i ve volném prostranství města a přírody kolem. Do projektu vstoupí žáci jako ti, kteří
navrhují obsazení koutku živočichy, pomáhají vyrábět ubytovací prostory (truhláři, zedníci), podílí se na stavbě prostor
(truhláři, zedníci) a následně o živočichy pečují (tato možnost bude nabídnuta všem žákům). Cílovou skupinou jsou tedy
všichni žáci školy – 297 žáků.
Základní škola Český Krumlov,
2
Kaplická
Les vyučuje
33.000,23.000,30
49
0
(60084324)
a)Hlavním cílem projektu je umožnit dětem naší základní školy získat praktické znalosti, dovednosti a vědomosti jak o přírodě
jako organickém celku, zahrnujícím nedílně člověka, tak o jednotlivých živých organismech našeho ekosystému
Abstrakt
projektu

b)Práce v terénu – lesní pedagogika, výlety do okolí školy a Křížové hory, výlety do chráněných území, návštěva zoo,
návštěva hvězdárny, exkurze k ekologickým provozům, praktické činnosti v ekocentru Šípek celoroční sběr přírodnin,
fotodokumentace, kresba a malba, katalogizace a prohloubení znalostí pomocí literatury a PC, sběr léčivých bylin, sběr
kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, práce s odpadem – recyklohraní, sběr použitých elektrospotřebičů, sběr použitých baterií,
separování odpadů, prezentace na školních tablech.
c) Cílovou skupinou projektu „LES VYUČUJE“ jsou žáci Základní školy Kaplická 151 v Českém Krumlově v počtu 82 dětí.
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