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EKOECHO – ekologický zpravodaj Ústeckého kraje
Co se dělo zajímavého v oblasti ekologické výchovy v našem kraji za poslední čtvrtletí? Odpověď na tuto otázku
naleznete nově v našem e-čtvrtletníku, který bude přinášet pravidelná shrnutí aktivit EVVO v Ústeckém kraji.
Tímto vám přinášíme pilotní e-čtvrtletník EKOECHO z období říjen-prosinec 2012.

Konference ekologické výchovy a osvěty
V úterý 23. října 2012
proběhla v prostorách
krajského úřadu v Ústí
nad Labem konference
pořádaná společně
organizací EKO-KOM
a odborem životního
prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Dvěma hlavními
tématy byla Teorie
a praxe odpadového
hospodářství a Ekologická
výchova a osvěta. ZúčastPohled na účastníky konference s názvem: Teorie a praxe nili se jí zástupci z více
odpadového hospodářství a Ekologická výchova a osvěta. než třiceti měst a obcí
prostředí Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně, Ing.
Miroslav Richter, Ph.D
Eur Ing. s tématem
Technologie a technika
termického
zneškodňování odpadů,
či Jan Kolář, místostarosta
města Krásná Lípa, který
představil fungování odpadového hospodářství
ve městě.

Ústeckého kraje.
Historicky první krajskou
konferenci EVVO, pořádanou v Ústí nad Labem,
zahájila Ing. Veronika
Miláčková, vedoucí odboru
životního prostředí a
zemědělství Krajského
úřadu, se svým vstupem,
kdy byla představena
činnost a aktivity spojené
s podporou EVVO v Ústeckém kraji a nové webové
stránky www.ekoecho.cz.
Druhý blok krajské
konference byl věnován Na programu byla dále
ekologickému vzdělávání, přednáška pana Mgr.
výchově a osvětě (EVVO) Petra Hermanna o

Ústeckého kraje, dále
i zástupci z místních
neziskových organizací
a škol.
V prvním bloku věnovaném
odpadům se hovořilo
o aktuálních tématech
problematiky odpadového hospodářství.
Zástupci úspěšných obcí
představovali příklady
dobré praxe, které se jim
osvědčily. Mezi přednášejícími se objevil např.
děkan fakulty životního

Zdravém městě
Litoměřice a
kompostování ve
městech, na školách i v
domácnostech v podání
Mgr. Tomáše Hodka,
předsedy sdružení
Ekodomov. Proběhlo
představení projektu
Škola pro udržitelný život
s příkladem dobré praxe
ze ZŠ Jílové u Děčína a
také prezentace nabídky
služeb a aktivit od
Zahájení II. bloku paní
Střediska ekologické
Ing. Veronikou Miláčkovou
výchovy Sever.
Více informací získáte na:

www.ekoecho.cz

EKOECHO

Kraj spustil nové
webové stránky k EVVO
Na internetové adrese
www.ekoecho.cz jsou
od poloviny října 2012
dostupné samostatné
webové stránky Ústeckého
kraje pro Ekologickou
výchovu, vzdělávání
a osvětu (EVVO). Nové
webové stránky byly
oficiálně představeny
na historicky první
krajské konferenci EVVO,
pořádané Krajským
úřadem Ústeckého kraje
v Ústí nad Labem.

konferencí, které budou
k EVVO pořádat místní
neziskové organizace,
školy a školská zařízení,
města či obce. Pro školy
a školská zařízení byla
připravena sekce EVVO
na školách, kde návštěvník
najde databázi školních
koordinátorů EVVO,
publikace EVVO, školní
program EVVO a další.
V databázi EVVO jsou již
nyní zveřejněny kontakty
na místní organizace,
které nabízejí ekologické
výukové programy,
poradenskou činnost
a pořádají akce pro děti
i širokou veřejnost.

Účelem těchto webových
stránek je informovanost
v rámci EVVO v Ústeckém
kraji. Na stránkách budou
průběžně zveřejňovány
akce, nabídka vyhlášených Webové stránky blíže
seznamují s tématy
soutěží, vzdělávacích
energie, voda, ovzduší,
seminářů, workshopů a
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odpady, eko-agro a natura
2000. Každé z těchto
témat má vlastní sekci,
kterou uvádí tematická
video upoutávka.
Pořádáte i vy akci,
soutěž nebo jste zapojeni
do zajímavého projektu
k EVVO v Ústeckém kraji??
Máte chuť se podělit
o své zkušenosti či
příklady dobré praxe?
Neváhejte nás prosím
kontaktovat, rádi
informaci uveřejníme
na webových stránkách
www.ekoecho.cz.

menu

V případě jakýchkoliv
Obrazové ukázky
dotazů nás prosím
z nového informačního
kontaktujte na adrese:
webu pro oblast EVVO.
zajicova.m@kr-ustecky.cz
y

Web se pomalu ale jistě plní
Ahoj všichni přátelé
a kamarádi přírody,
informace o stránkách
www.ekoecho.cz je stále
aktuální a stránky se
nám začínají pomalu plnit
ne samy, ale prostřednictvím koordinátorek
EVVO Ústeckého kraje.
Zatím největším úspěchem
v souvislosti s plněním
stránek je pro nás vytvořená avšak ne uzavřená
databáze koordinátorů a
kontaktních osob v oblasti
EVVO na školách a školských
zařízení v Ústeckém kraji.
Veliký díl na jejím zpracování
máte vy sami a touto
cestou vám všem velmi
děkujeme. Databáze je

hlavně vaší zásluhou.
Zdůrazňujeme, že tvorba
a doplňování kontaktů
není uzavřena, posílejte,
kontaktujte nás, rádi
zařadíme vaše jméno
a data k ostatním
koordinátorům.
Abychom zaznamenali
další úspěchy s plněním
stránek, potřebujeme
od vás další pomoc, která
bude opět i ve váš prospěch.
Nabízíme vám servis
vystavování fotografií a
článků z vašich zajímavých
ekologicky zaměřených
akcí. Pochlubte se,
co všechno je možné
i nemožné ve školách a

školských zařízeních
ařízeníích
v ekologickéé výchově
vytvářet. Inspirujte tak
své kolegy a nechte
zviditelnit vaši činnost
a činnost žáků a studentů
v rámci Ústeckého kraje.
To vše jen v přijatelné
velikosti, rozlišení,
popiskem a souhlasem s
vystavením na webu.
V příštím čtvrtletníku
na vás čeká překvapení,
budeme vás informovat
o soutěži Ústeckého
kraje, kterou náš tým
připravuje na začátek
roku 2013. Chtěli
bychom tak touto
cestou žákům a

studentům, ale i ostatním,
které budou účastníky
ú
soutěží provázet a pomáhat jim, ukázat, že i soutěž
s ekologickým tématem
může být zábavná hra.
K tomu, abychom pro
vás tvořili aktivní www
stránky, potřebujeme
právě vás, vaše náměty,
připomínky a podněty.
I vy můžete rozhodnout,
jakou budou mít stránky
podobu.
Děkujeme za vaši pomoc,
za váš čas a energii.
Více informací získáte na:

www.ekoecho.cz

