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ÚVOD
Co je Certifikace poskytovatelů environmentální výchovy
Cílem certifikace je podpořit organizace působící v oblasti EVVO v růstu kvality jejich služeb. Certifikace
pojmenovává principy a předpoklady pro realizaci vysoce kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty jako vodítko pro rozvoj organizací a těm organizacím, které dosahují dostatečné úrovně kvality,
poskytuje možnost získat certifikát.
Organizace, která pracuje na své kvalitě, může systém a jeho součásti využít dvěma způsoby:
1. Sebehodnocení (bez certifikátu)
Při tvorbě systému vznikla sada kritérií, indikátorů a dalších námětů rozdělených do 4 oblastí, které
autoři systému identifikovali jako předpoklady (standardy) kvalitního environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Materiál obsahující tyto standardy je volně k dispozici a je možné jej využívat
například pro sebehodnocení, při tvorbě programů, nastavování procesů v organizaci apod. (Příloha:
Kritéria kvality EVVO)
2. Certifikace
Organizace, která vyhodnotí, že splňuje požadavky pro certifikaci, může podat přihlášku a projít auditem. V případě splnění podmínek získá certifikát. Bližší informace pro zájemce o certifikaci jsou
uvedeny dále v textu.
Systém je tedy určen především pro organizace, které mají zájem aktivně pracovat na kvalitě své činnosti.
Certifikát vyjadřuje, že jeho nositel splňuje předpoklady pro poskytování kvalitních služeb
v environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě.

Východiska a způsob tvorby certifikace
Při vytváření certifikace se její autoři částečně inspirovali v již existujících systémech standardů, certifikací a
hodnocení, a to jak z oblasti EVVO (např. standardy NAAEE – North American Association for Environmental Education, certifikace environmentálních poraden), tak i dalších (CAF – nástroj řízení kvality,
který byl vytvořen speciálně pro podmínky organizací veřejného sektoru, Certifikace programů primární
prevence apod.). Návrh systému vytvořila pracovní skupina tvořená zástupci organizací působících v EVVO
se zkušenostmi s hodnocením a evaluacemi, dalšími odborníky na tuto oblast a zástupci Ministerstva životního prostředí:








Mgr. Petr Daniš (ředitel Sdružení TEREZA)
Mgr. et Mgr. Michal Medek (ředitel SEV Kaprálův mlýn, akademický pracovník)
RNDr. Jiří Kulich (ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory)
RNDr. Jozef Zetěk (ředitel Chaloupky, o.p.s.)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (akademický pracovník)
Ing. Tereza Vláčilová (koordinátorka ekocenter Českého svazu ochránců přírody)
Ing. Tomáš Kažmierski (zástupce MŽP v pracovní skupině)
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Systém byl pilotně ověřen na deseti vybraných organizacích.

Základní charakteristika certifikace
Certifikace je jednostupňová, existuje pouze jedna úroveň certifikátu. Pro jeho získání je nutné, aby žadatel
ve sledovaných indikátorech ani v jednom případě nezískal hodnocení označené „Nedostatečná úroveň“.
Vedle definované nedostatečné úrovně obsahuje systém také návrh úrovně nazvané „Dobrá praxe“, jejíž
dosažení není pro udělení certifikátu nutné. V procesu hodnocení se však organizaci doporučuje podniknout
kroky, kterými by se k této úrovni přiblížila.
Certifikace je nastavena tak, aby pro certifikovaný subjekt znamenala co nejmenší administrativní a finanční
zátěž. Vlastní šetření v organizaci probíhá jeden den. Kritéria a jejich indikátory jsou nastaveny tak, aby pro
jejich doložení bylo možné v co největší míře využít materiály a zdroje informací, které organizace má
k dispozici, a nemuselo tak docházet k vytváření dokladů pouze pro účely certifikace.
Posouzení stavu žadatele vůči stanoveným kritériím zajišťují auditoři, kteří pracují vždy ve dvojici. Základní
metoda práce auditorů je rozhovor se zástupci žadatele. Objektivita auditorů je posilována několika mechanismy jako je jejich výběr, školení, kde se auditoři sjednocují na společných postupech, a jejich přidělování
žadatelům, které probíhá náhodným výběrem (losováním). Na závěrech z auditu se oba auditoři musí shodnout. Případné nejasnosti a spory pak řeší Certifikační rada.
Proto, aby žadatel mohl získat certifikát, musí splnit dva druhy kritérií:
1. Vstupní kritéria. Jedná se o sadu kritérií, jejichž splnění je nutné pro vstup do procesu certifikace.
Popis vstupních kritérií je uveden v kapitole „Vstupní kritéria pro žadatele“.
2. Kritéria hodnocení žadatelů. Splnění těchto kritérií se zjišťuje v procesu certifikace. Jejich podrobný popis je uveden v kapitole „Kritéria certifikace“.

Kdo může podat přihlášku k certifikaci
Žadatelem o certifikaci se může stát organizace (právnická osoba), která vytváří a realizuje programy (viz
kapitola Slovník použitých pojmů na konci manuálu) v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a
osvěty (EVVO). EVVO v systému certifikace je vymezeno dokumentem „Cíle a indikátory pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu v České republice“ (Ministerstvo životního prostředí 2011), který byl
mimo jiné vytvořen pro účely systému certifikace. (Příloha: Cíle a indikátory pro EVVO).

Žadatel s více organizačními složkami a pobočkami
Žadatel, který má ve své organizační struktuře více organizačních složek nebo má svou činnost rozdělenu
mezi více poboček se může rozhodnout, zda má zájem certifikovat celou organizace, nebo jen některou
z těchto dílčích jednotek. Pokud se rozhodne pro celou organizaci, musí požadavky certifikace splnit všechny
tyto organizační jednotky, tzn., audit musí proběhnout v každé z těchto jednotek. Pokud žádá pouze o certifikaci jedné nebo několika jednotek, proběhne audit pouze v těchto jednotkách. V takovém případě musí ale
organizace při zveřejňování informace o získaném certifikátu jednoznačně sdělovat, že se certifikát vztahuje
pouze na část činnosti dané organizace.
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VSTUPNÍ KRITÉRIA PRO ŽADATELE
Každý žadatel o vstup do systému musí splnit tato vstupní kritéria. Pokud žadatel požadavky nedoloží, nebude jeho přihláška přijata. Údaje v závorkách jsou doporučené způsoby doložení splnění těchto požadavků.
Doklady zvýrazněné tučným písmem jsou povinné a musí být dodány v uvedené podobě.









Žadatel je právnická osoba. [Doklad o registraci apod.]
Žadatel má ve svém statutu uvedenu environmentální výchovu, vzdělávání nebo osvětu (nebo jejich
ekvivalent) jako jednu ze svých hlavních činností (žádá-li o certifikát pro celou organizaci). V případě, že žádá o certifikát pro svou organizační složku zabývající se EVVO, je EVVO uvedena ve zřizovacím dokumentu této organizační složky. [Statut organizace, zakládací listina organizační složky
nebo obdobný dokument.]
Žadatel má zajištěnu jednu osobu, která odpovídá za programovou nabídku a kvalitu služeb v oblasti
EVVO po celou dobu trvání certifikátu a je odpovědná za proces certifikace. [Jméno, příjmení, telefon, e-mail.]
Žadatel má trvale zveřejněnu nabídku/přehled svých veřejně dostupných programů (nikoliv služeb
pro vlastní členy, zaměstnance a žáky). [Nabídky, webové stránky.]
Žadatel uskutečňuje programy zaměřené na EVVO v celkovém souhrnu 2 000 účastníkohodin přímé
vzdělávací činnosti nebo 8 000 účastníků ročně. [Výroční zpráva, evidence akcí žadatele apod.]
Žadatel realizuje EVVO minimálně 24 měsíců, v posledních 12 měsících min. v rozsahu uvedeném
v předchozím bodě. [Výroční zpráva, nabídky služeb, doklady z akcí apod.]
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JAK CERTIFIKACE PROBÍHÁ
Orgány systému certifikace
Orgány systému certifikace jsou:




Administrátor
Certifikační rada
Auditoři

Popis těchto orgánů, jejich role a kompetence v systému jsou uvedeny v materiálu „Orgány a postupy“.

Přihláška
Žadatel o vstup do systému vyplní přihlášku a spolu s povinnými přílohami ji zašle na poštovní a e-mailovou
adresu Administrátora certifikace1:

Název subjektu: Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s.
Ulice: Senovážné náměstí 24
Sídlo: Praha 1
PSČ: 116 47
E-mail: certifikace@pavucina-sev.cz

Tištěná verze přihlášky musí obsahovat datum jejího vyplnění a podpis statutárního orgánu žadatele, elektronická verze datum vyplnění a jméno statutárního orgánu. Bez doručení obou verzí (elektronické i tištěné)
nebude přihláška akceptována.
Formulář přihlášky je uveden v příloze. (Příloha: Přihláška)
Za zpracování přihlášky je účtován administrativní poplatek ve výši 1000 Kč. Administrativní poplatek bude
uhrazen na základě vystavené faktury administrátorem.
Po doručení a kontrole přihlášky obdrží žadatel vyrozumění, zda byla přihláška akceptována nebo odmítnuta,
případně bude vyzván k jejímu doplnění.
V případě akceptace bude přihláška postoupena do dalších fází procesu certifikace.

Smlouva
Se žadatelem, který splnil vstupní kritéria, bude uzavřena smlouva specifikující pravidla certifikačního procesu, práva a povinnosti smluvních stran a výši poplatku, který uhradí žadatel za proces certifikace. Po uhrazení poplatku bude zahájen audit. V případě žadatele s více organizačními složkami nebo pobočkami se provádí audit pro každou z nich. Poplatek za audit se v tomto případě násobí počtem těchto organizačních složek.

1

Adresa bude doplněna po ustanovení Administrátora certifikace
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Přidělení auditorů
Každému žadateli, který splnil požadavky pro vstup do certifikace, bude náhodným mechanismem přidělena
dvojice auditorů. Auditoři musí být vůči žadateli nestranní. Pokud žadatel zná skutečnosti, které svědčí proti
nestrannosti auditorů, oznámí je Administrátorovi certifikace, který zajistí jejich přezkum.
Auditoři jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti v souvislosti se zjištěními a informacemi, které získají během
auditu
Auditoři zkontaktují žadatele a upřesní s ním podrobnosti auditu, zejména:




Dohodnou se na předání všech materiálů a podkladů potřebných pro vlastní audit (specifikováno dále).
Určí v součinnosti se žadatelem termín místního šetření.
Dohodnou se, jaké osoby žadatele budou auditu přítomny a kdo primárně bude vést s auditory rozhovor, poskytovat informace a předkládat důkazy.

Dále uvádíme seznam materiálů a dokladů, které žadatel předá auditorům před místním šetřením u žadatele.
Jedná se o podklady, na jejichž základě bude probíhat místní šetření. Auditoři budou posuzovat splnění kritérií certifikace, která jsou uvedena v kapitole „Kritéria certifikace“.
Pokud auditoři již na základě předložených materiálů od žadatele dojdou k závěru, že žadatel prokazatelně
nesplňuje podmínky pro udělení certifikátu, šetření u žadatele nezahájí a ukončí audit. O této skutečnosti
informují žadatele a Certifikační radu spolu se zdůvodněním tohoto rozhodnutí. Proti rozhodnutí auditorů
předčasně ukončit audit se může žadatel odvolat k CR prostřednictvím Administrátora systému.
Dále uvádíme, jaké podklady je třeba zaslat auditorům před vlastním auditem.

Oblast 1 – Řízení
Žadatel zašle předem:
 vizi, poslání a/nebo dlouhodobé cíle jeho činnosti v EVVO;
 odkazy nebo ukázky svých propagačních materiálů, případně odkazy na ně, pokud jsou k dispozici na webových stránkách;
 doklady, kterými dokazuje splnění kritérií a lze je zaslat elektronickou poštou.

Oblast 2 – Programoví pracovníci
Žadatel zašle předem:
 doklady, kterými dokazuje splnění kritérií a lze je zaslat elektronickou poštou.

Oblast 3 – Programy
Žadatel vyplní tabulku uvedenou v příloze (Příloha: Portfolio programů). Pokyny k vyplnění tabulky jsou
uvedeny v příloze Vysvětlivky k portfoliu programů.
Postup po vyplnění a odevzdání tabulky
Administrátor předem daným náhodným mechanismem vybere k hodnocení jeden program z preferovaného
typu. Další program vybere opět náhodným mechanismem ze zbývajících typů (pokud žadatel programy
6
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v dalších typech uvádí) a poslední třetí vyberou auditoři dle vlastního uvážení. Jestliže žadatel realizuje programy jen v jedné kategorii, budou vybrány tři programy z této jedné kategorie.

K těmto třem vybraným programům zašle žadatel auditorům podrobnější informace:
 jména aktuálních lektorů a/nebo koordinátorů programů;
 popis metodiky programu včetně seznamu pomůcek (pracovní listy, prezentace, seznam dalších
pomůcek);
 případně další relevantní dokumenty – zápisy z tvorby (i pracovní), řešení programu v interních
dokumentech (zápisy z porad), popis tvorby programu, apod;
Žadatel dále k oblasti 3 zašle předem:
 doklady, kterými dokazuje splnění kritérií a lze je zaslat elektronickou poštou.

Oblast 4 – Ekologický provoz
Žadatel zašle předem:
 popis, jaká činí opatření ke snižování dopadu svého provozu na ŽP;
 doklady, kterými dokazuje splnění kritérií a lze je zaslat elektronickou poštou.

Dále
Žadatel dále zašle předem:
 Ke každému bodu (indikátoru) seznam důkazů, které bude dokládat a všechny relevantní doklady,
které existují a lze je zaslat elektronickou poštou.

Seznam důkazů bude zpracován do tabulky uvedené v příloze (Příloha: Seznam důkazů). Pokud není uvedeno jinak v předchozí části tohoto dokumentu, vlastní důkaz není třeba posílat auditorům dopředu, bude
předložen na místě. Pokud je například v oblasti 3, kritériu 3.2 indikátor „Volba aktivit programu výrazně
neodpovídá schopnostem cílové skupiny“, má žadatel několik možností, jak doložit, že se pohybuje nad touto úrovní. Důkazem může být sylabus výukového programu, kde jsou zvolené aktivity a cílová skupina podrobně popsány. Pokud sylabus výukového programu neobsahuje dostatečně podrobné informace, může
žadatel zvolit jako důkaz rozhovor s autorem nebo lektorem programu, případně zvolit kombinaci obou důkazů apod. Důkazy, které žadatel zvolí a připraví, zaznamená do uvedené tabulky důkazů v příloze.

Místní šetření
Místní šetření proběhne v termínu, který auditoři oznámí žadateli (případně se na termínu auditoři se žadatelem dohodnou). Místní šetření probíhá zpravidla jeden pracovní den. Výjimkou může být šetření u žadatelů
s více organizačními složkami a pobočkami, kde jeden den bude věnován každé z těchto organizačních složek a poboček.
Při šetření na místě auditoři provádějí rozhovory s pověřenými osobami žadatele a ověřují splnění požadovaných kritérií, případně k jednotlivým kritériím poskytují žadateli zpětnou vazbu.
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Zpráva z auditu
Po skončení auditu auditoři vypracují zprávu, ve které uvedou stručný popis průběhu auditu, stručné shrnutí
aktuálního stavu žadatele a vyjádří stanovisko, zda žadatel splňuje podmínky pro udělení certifikátu. Toto
stanovisko zdůvodní. Auditorskou zprávu obdrží žadatel od Administrátora certifikace.

Udělení certifikátu
O udělení či neudělení certifikátu rozhoduje Certifikační rada jakožto nejvyšší certifikační orgán. O této skutečnosti bude žadatel písemně informován. V případě kladného verdiktu Certifikační rady zašle Administrátor žadateli vlastní certifikát a povolení užívat značku.
Pokud Certifikační rada rozhodne o neudělení certifikátu, neexistuje již opravný prostředek. Žadatel musí
v takovém případě podat novou přihlášku, uhradit stanovené poplatky a projít znovu auditem. Doba, po které
je možné znovu žádat o certifikát, není stanovena a je ponechána na uvážení žadatele.

Odvolání
V případě, že žadatel nesouhlasí s obsahem auditorské zprávy, může k ní sepsat své stanovisko a požádat
Administrátora certifikace o jeho osobní přednesení před Certifikační radou. Stanovisko musí žadatel doručit
administrátorovi ve lhůtě uvedené níže. Certifikační rada se seznámí se stanovisky auditorů a žadatele, obě
posoudí a rozhodne o udělení, či neudělení certifikátu. Proti rozhodnutí Certifikační rady již není odvolání.

Časové lhůty v procesu certifikace
Činnost

Časová lhůta

Posouzení přihlášky včetně oznámení o přijetí žadatele do systému a zaslání smlouvy.

28 kalendářních dní

Přidělení auditorů a kontaktování žadatele auditory.

21 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a uhrazení
poplatku za provedení auditu

Zaslání podkladů auditorům od žadatele

14 kalendářních dnů od první kontaktování auditory

Oznámení termínu místního šetření u žadatele a
uskutečnění místního šetření.

Oznámení termínu místního šetření proběhne do 7
kalendářních dnů od obdržení kompletních podkladů
auditory od žadatele a jejich odsouhlasení.
Místní šetření se uskuteční nejdříve po 7 dnech od
oznámení termínu, nejdéle však do 30 dnů od odsouhlasení kompletnosti všech podkladů.

Obdržení auditorské zprávy od ukončení místního
šetření.

14 kalendářních dnů.

Námitky proti závěrům auditorů.

Do 14 kalendářních dnů může žadatel zaslat Administrátorovi námitky proti závěrům auditorů.
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Certifikovaná organizace
U organizací, které úspěšně prošly auditem poprvé, se certifikát uděluje na dobu 2 let, organizacím, které
úspěšně prošily následným auditem/audity pak na dobu 4 let.
Organizace, které vypršela doba platnosti certifikátu, může požádat o jeho prodloužení. V takovém případě
proběhne v této organizaci nový audit, který ověří, že žadatel stále splňuje požadovaná kritéria.
Organizace, která získá certifikát, se smluvně zaváže k plnění kritérií certifikace po celou dobu platnosti
certifikátu. Pokud kritéria neplní, může Certifikační rada (např. z podnětu klienta služeb, poskytovatele dotace nebo jiného podobného podnětu) po ověření skutečného stavu rozhodnout o odebrání certifikátu.

Užití značky a certifikátu
Organizace, která úspěšně projde certifikací, obdrží certifikát s uvedením doby jeho platnosti. Po dobu platnosti certifikátu získá jeho nositel zároveň právo užívat text a značku „Certifikovaný poskytovatel environmentální výchovy“. Tuto značku může používat při své propagaci a prezentaci (např. v nabídkách služeb pro
cílovou skupinu, v propagačních materiálech, tiskových zprávách apod.). Při používání značky musí organizace dodržovat pravidla vizuální identity značky (Příloha: Pravidla vizuální identity).
Pokud organizace získala certifikát pouze pro některé ze svých pracovišť nebo organizačních složek, musí
být při používání značky jednoznačně patrné, že certifikovaná je pouze toto dílčí jednotka organizace.
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KRITÉRIA CERTIFIKACE
Hlavním cílem systému certifikace organizací působících v EVVO je podpora zvyšování kvality práce těchto
subjektů a kvality jejich nabízených služeb. Z toho důvodu je systém nastaven tak, aby umožňoval nejen
rozlišit, zda žadatel o certifikát splňuje stanovenou minimální úroveň pro udělení certifikátu, ale také aby
v průběhu certifikačního procesu mohl žadatel v interakci s auditory uvažovat o dalším směřování a rozvoji
v oblasti kvality své práce a nabízených služeb. Certifikační systém má tedy definovanou minimální úroveň,
při jejímž překročení může žadatel získat certifikát. Vedle toho ale zahrnuje také definovanou úroveň dobré
praxe a mnoho námětů a doporučení, kam se může žadatel posouvat i v případě, že splnil minimální úroveň
pro udělení certifikátu.
Kritéria certifikace jsou členěna do čtyř oblastí:
1.
2.
3.
4.

Řízení
Programoví pracovníci
Programy
Ekologický provoz

Každou oblast tvoří vlastní kritéria. Kritérium jeho popis, dále ukazatele, návrhy, jak lze splnění kritéria doložit a náměty, čím se může žadatel dále zabývat v souvislosti s daným kritériem.
Ukazatele jsou rozděleny na dvě úrovně –„dobrá praxe“ a „nedostatečná úroveň“.
Nedostatečná úroveň určuje, za jakých podmínek není možné udělit certifikát. Pokud při šetření auditoři
zjistí, že organizace v některém z bodů nedosahuje vyšší úrovně než nedostatečné, nebude organizaci certifikát udělen.
Úroveň dobrá praxe je naopak motivační a předkládá standard velmi dobře pracující organizace. Auditoři při
návštěvě vstupují do komunikace se zástupci organizace a v auditorské zprávě mohou, pokud to uznají za
vhodné, popsat, na jaké úrovni se organizace nachází.
Za tabulkou ukazatelů je uveden seznam doporučených způsobů, jak je možné splnění kritéria doložit. Tento
výčet je pouze doporučující a není závazný. Je zcela na žadateli, jaký způsob dokládání splnění kritérií zvolí.
Velmi důležitou součástí každého kritéria jsou náměty. Náměty jsou rovněž motivační složkou systému a
ukazují na to, čím by se mohl žadatel nechat inspirovat, kam dále by mohl zaměřit svou pozornost. Součástí
námětů je i velké množství odkazů na literaturu a další informační zdroje, které se zabývají touto tématikou a
které mohou být organizaci ku pomoci.
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Stručný přehled Oblastí a kritérií
OBLAST 1 – ŘÍZENÍ
1.1 Vize a poslání
Poskytovatel si vymezuje svoji vizi a svoje poslání, usiluje o jejich naplnění ve své činnosti a komunikuje je
s veřejností.
1.2 Plánování a vyhodnocování
Poskytovatel plánuje svoji činnost a vyhodnocuje plnění těchto plánů za přispění svých pracovníků, případně
dalších vhodných osob. Výsledky vyhodnocení se využívají k dalšímu plánování.
1.3 Otevřenost a komunikace
Poskytovatel umožňuje svým cílovým skupinám, veřejné správě a veřejnosti přístup k pravdivým, aktuálním,
srozumitelným a snadno dostupným informacím o sobě, své činnosti a nabízených programech a službách
v oblasti EVVO a zodpovědně vyhodnocuje podněty ke své činnosti.
OBLAST 2 – PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI
2.1 Podpora rozvoje programových pracovníků
Poskytovatel provádí cílený výběr programových pracovníků a podporuje jejich další profesní růst. Vytváří
podmínky pro další vzdělávání svých programových pracovníků a jejich vzájemné učení. Ke své práci dostávají pracovníci zpětnou vazbu.
OBLAST 3 – PROGRAMY
3.1 Přínos programů pro cílovou skupinu
Poskytovatel umí pojmenovat, jaký konkrétní přínos mají mít jeho programy pro cílovou skupinu a jak tím
přispívají k naplnění cílů EVVO. Poskytovatel přitom realisticky zohledňuje povahu a potřeby cílové skupiny, stejně jako své vlastní možnosti.
3.2 Metodika programu
Při přípravě programu dbá poskytovatel na to, aby čas, délka a aktivity programu odpovídaly cílové skupině
a pomáhaly k dosažení zamýšlených přínosů programu. Poskytovatel promýšlí, jak motivovat cílovou skupinu k aktivní účasti v programu.
3.3 Práce s informacemi
Program čerpá z aktuálních a věrohodných zdrojů a představuje různé pohledy na řešení environmentálních
problémů, případně pohled, který se opírá o širokou shodu mezi odborníky.
3.4 Bezpečnost a odpovědnost
Poskytovatel promýšlí, jak snižovat možná rizika programu a zajistit fyzické a psychické bezpečí účastníků.
Při programu nedochází k diskriminaci účastníků ani k porušování zásad ochrany přírody a životního prostředí.
3.5 Vyhodnocování úspěšnosti programů
Poskytovatel sleduje, jak cílová skupina vnímá programy a zjišťuje, do jaké míry programy dosahují zamýšlených přínosů. Získané výsledky využívá ke zlepšení programů.
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OBLAST 4 – EKOLOGICKÝ PROVOZ
4.1 Podpora ekologicky šetrného provozu
Poskytovatel cílevědomě snižuje dopady své činnosti na životní prostředí, přispívá k udržitelnému rozvoji a
informuje o tom.

Popis struktury oblastí
Na tomto schématu je nastíněno členění struktury oblastí a kritérií.

Název oblasti

OBLAST 1 – ŘÍZENÍ

Název kritéria

Popis kritéria

1.1 Vize a poslání
Poskytovatel si vymezuje svoji vizi a svoje poslání, usiluje o jejich naplnění ve své činnosti a komunikuje je s veřejností.
Ukazatele (jak se pozná, zda a na jaké úrovni bylo kritéria dosaženo)
Dobrá praxe




Poskytovatel si písemně vymezuje svoji vizi
/ své poslání / dlouhodobé cíle pro činnost
v oblasti EVVO.
…

Nedostatečná úroveň




Poskytovatel nemá písemně zformulované,
co je smyslem jeho činnosti v oblasti EVVO
(např. vize, poslání, dlouhodobé cíle).
…

Ukazatele popisující dobrou praxi v oboru, je vhodné ji naplňovat nebo k ní směřovat, pro udělení Ukazatele popisující, kdy kritéria nebylo dosaženo.
certifikace však není nutné ji dosáhnout.
Jestliže platí některý z nich, certifikace nemůže být
udělena.
Čím lze doložit, např.:



Webové stránky / výroční zpráva / propagační materiály poskytovatele.
…
Jakým způsobem lze dokázat dosažení
kritéria / splnění jednotlivých ukazatelů
Náměty, např.:



Snaha, aby vize a poslání poskytovatele byly stručné, srozumitelné, veřejně prospěšné a motivující.
…
Tipy / inspirace dále rozvíjející, co a jak je
možné dělat v rámci jednotlivých kritérií
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OBLAST 1 – ŘÍZENÍ
1.1 Vize a poslání
Poskytovatel si vymezuje svoji vizi a svoje poslání, usiluje o jejich naplnění ve své činnosti a komunikuje je s veřejností.
Ukazatele (jak se pozná, zda bylo kritéria dosaženo):
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň












Poskytovatel si písemně vymezuje svoji
vizi / své poslání / dlouhodobé cíle pro
činnost v oblasti EVVO.1
Jednotlivé programové oblasti činnosti a
praktická realizace činnosti poskytovatele
vychází z vize / poslání.
Poskytovatel komunikuje svoji vizi / své
poslání veřejnosti.
Poskytovatel vytvářel svoji vizi / své poslání za účasti členů, pracovníků, popřípadě partnerů a podporovatelů, zástupců cílových skupin, apod.
Kromě vize a poslání poskytovatel formuluje a komunikuje veřejnosti i hodnoty, na
kterých staví svoji práci.





Poskytovatel nemá písemně zformulované,
co je smyslem jeho činnosti v oblasti
EVVO (např. vize, poslání, dlouhodobé cíle).
Poskytovatel nezohledňuje své poslání (vizi, dlouhodobé cíle) ve své činnosti
v oblasti EVVO.
Poskytovatel nesděluje své poslání (vizi,
dlouhodobé cíle) veřejnosti.

Čím lze doložit, např.:




Webové stránky / výroční zpráva / propagační materiály poskytovatele.
Strategický plán / zápisy ze strategických porad.
Rozhovory s pracovníky poskytovatele.

Náměty, např.:




Snaha, aby vize a poslání poskytovatele byly stručné, srozumitelné, veřejně prospěšné a motivující.
Průběžné úsilí o známost a sdílení vize, poslání a hodnot poskytovatele mezi jeho pracovníky a spolupracovníky.
Zhodnocení aktuálnosti vize a poslání poskytovatele v pravidelných intervalech (např. při každém
strategickém plánování) nebo v případě potřeby.
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1.2 Plánování a vyhodnocování
Poskytovatel plánuje svoji činnost a vyhodnocuje plnění těchto plánů za přispění svých pracovníků,
případně dalších vhodných osob. Výsledky vyhodnocení se využívají k dalšímu plánování.
Ukazatele (jak se pozná, zda bylo kritéria dosaženo):
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň












Poskytovatel si zpracovává dlouhodobý
(např. horizont 3–5 let) strategický plán
rozvoje své činnosti.2 3
Strategický plán se rozpracovává do krátkodobých (např. ročních) plánů a harmonogramů činnosti.
Poskytovatel průběžně vyhodnocuje plnění
plánů a reaguje na zjištěné nesrovnalosti.
Poskytovatel provádí závěrečné vyhodnocení plánů a výsledky využívá při dalším
plánování.
Do tvorby a vyhodnocování plánů se zapojují pracovníci (popřípadě členové), další
spolupracovníci, zástupci cílových skupin,
apod.





Poskytovatel nemá písemný plán své činnosti pro nejbližší období (např. rok).
Poskytovatel průběžně nevyhodnocuje naplňování plánu a/nebo výsledky nevyužívá
při dalším postupu a plánování.
Do tvorby a vyhodnocování plánů nejsou
zapojeni pracovníci, kterých se plány týkají.

Čím lze doložit, např.:






Strategický plán / krátkodobé (roční) plány.
Zápisy ze strategických porad.
Vyhodnocení realizace plánů.
Popis procesu plánování.
Rozhovory s pracovníky poskytovatele.

Náměty, např.:






Určení strategií poskytovatele, kterými se řídí jeho další činnost (a jeho plánování).
Zpracování plánů v dostatečné šíři – zahrnout nejen programovou oblast, ale i oblasti zdrojů a jejich
zajištění, řízení organizace, práce s lidmi, komunikace navenek apod.
Zpracování plánů v dostatečné konkrétnosti – stanovit priority rozvoje pro plánované období, definovat a kvantifikovat výstupy, kterých má být dosaženo apod.
Využití různých analýz jako podkladu pro plánování: analýzy SWOT4 5, PEST6 7, vlivu cílových a
zájmových skupin, úspěchů a neúspěchů apod.
Zveřejnění strategického plánu poskytovatele nebo jeho části.
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1.3 Otevřenost a komunikace
Poskytovatel umožňuje svým cílovým skupinám, veřejné správě a veřejnosti přístup k pravdivým,
aktuálním, srozumitelným a snadno dostupným informacím o sobě, své činnosti a nabízených programech a službách v oblasti EVVO a zodpovědně vyhodnocuje podněty ke své činnosti.
Ukazatele (jak se pozná, zda bylo kritéria dosaženo):
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň



















Poskytovatel dává pravdivé informace o
sobě, své činnosti a jednotlivých nabízených programech a službách v oblasti
EVVO.
Poskytované informace jsou aktuální, srozumitelné a dostupné pro ty, komu jsou určeny.
Poskytovatel systematicky plánuje, komu
je třeba poskytovat informace, jaké informace, v jaké době a jakým způsobem.
Přiměřené informace se poskytují příjemcům služeb, veřejné správě a veřejnosti
v okolí.
Poskytovatel spravuje svoje webové stránky s dostatečně podrobnými a atraktivními
informacemi o činnostech v oblasti EVVO.
Poskytovatel zveřejňuje dokumenty o své
činnosti
(např.
výroční
zprávu
s informacemi o činnostech poskytovatele
v oblasti EVVO a přehledem hospodaření).
Poskytovatel v dostatečně krátké době odpovídá na dotazy, které obdrží, a zodpovědně vyhodnocuje podněty ke své činnosti.
Poskytovatel komunikuje s dalšími organizacemi v rámci oboru EVVO a přispívá
k celkovému rozvoji oboru v České republice, případně i na mezinárodní úrovni.







Poskytovatel nezveřejňuje aktuální kontaktní údaje.
Poskytovatel zveřejňuje nepravdivé či zavádějící informace o sobě, své činnosti a
nabízených programech a službách v oblasti EVVO.
Poskytované informace nejsou aktuální,
srozumitelné a dostupné pro ty, komu jsou
určeny.
Poskytovatel nepřijímá podněty ke své
činnosti a adekvátně na ně nereaguje.

Čím lze doložit, např.:







Webové stránky.
Nabídky služeb / propagační materiály.
Články a výstupy v médiích.
Výroční zprávy.
Vývěsní plocha pro veřejnost.
Plán PR aktivit.
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Rozhovory s pracovníky poskytovatele.

Náměty, např.:










Vytvoření PR strategie pro komunikaci poskytovatele s různými cílovými skupinami (např. formou
matice cílová skupina – sdělení – médium).
Archivace mediálních výstupů.
Vydávání občasníku určeného pro veřejnou správu, pedagogy či veřejnost.
Vytvoření vizuálního stylu, kterým poskytovatel prezentuje v tištěných výstupech.
Sledování návštěvnosti webových stránek.
Zjišťování zpětné vazby ke komunikaci poskytovatele s různými cílovými skupinami (focus skupiny,
dotazníková šetření).
Spolupráce s organizacemi v oboru a účast na činnosti střešních a oborových organizací.
Pravidelná publikace odborných a metodických statí přispívajících k rozvoji oboru.
Využití webových formulářů pro poskytování podnětů a zpětné vazby.
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OBLAST 2 – PROGRAMOVÍ PRACOVNÍCI
2.1 Podpora rozvoje programových pracovníků
Poskytovatel provádí cílený výběr programových pracovníků a podporuje jejich další profesní růst.
Vytváří podmínky pro další vzdělávání svých programových pracovníků a jejich vzájemné učení. Ke
své práci dostávají pracovníci zpětnou vazbu.
Ukazatele (jak se pozná, zda bylo kritéria dosaženo):
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň

















Poskytovatel má definované profesní požadavky na pozice programových pracovníků
Poskytovatel umožňuje a podporuje další
vzdělávání a profesní růst svých programových pracovníků.
Další vzdělávání pracovníků se odvíjí od
záměru poskytovatele zajišťovat kvalitní
programy a podílet se na rozvoji oboru.
Poskytovatel podporuje spolupráci, sdílení
a vzájemné učení programových pracovníků a spolupráci s pracovníky dalších organizací.
Poskytovatel dává zpětnou vazbu jednotlivým pracovníkům na základě předem stanovených kritérií.
Poskytovatel seznamuje své programové
pracovníky s tím, co od nich očekává a jak
vypadá kvalitní provedení jejich práce.
Poskytovatel podporuje své programové
pracovníky v plánování, sledování a sebehodnocení jejich vlastního profesního rozvoje, poskytuje jim v tomto procesu vedení
a zpětnou vazbu.







Poskytovatel nemá definované profesní
požadavky na pozice programových pracovníků.
Poskytovatel neumí doložit, jakým způsobem podporuje a podle jakého klíče uskutečňuje další vzdělávání svých programových pracovníků.
Poskytovatel nepodporuje spolupráci, sdílení a vzájemné učení svých programových pracovníků.
Poskytovatel nedává zpětnou vazbu jednotlivým programových pracovníků.

Čím lze doložit, např.:




Interní směrnice / standardy poskytovatele.
Rozhovory s pracovníky poskytovatele.
Provozní dokumentace

Náměty, např.:



Zhodnocení vzdělávacích potřeb jednotlivých programových pracovníků.
Účast programových pracovníků na vzdělávacích kurzech v jejich pracovní době.
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Stanovení částky, kterou mohou programoví pracovníci čerpat k dalšímu vzdělávání, včetně pravidel
pro její užití.
Zpřístupnění doporučené literatury a informací z oboru pracovníkům (seznamy doporučené literatury, katalogy klíčových textů a informací, vlastní knihovna, odebírání odborných časopisů).
Využití týmu k vzájemnému učení (společné sdílení dobré praxe, sdílení informací a novinek, vzájemné poskytování zpětné vazby, technika peer couching apod.).
Tvorba vlastních standardů popisujících kvalitní práci programových pracovníků, případně využívání některých již existujících standardů – hodnotící tabulka Pavučiny pro realizaci EVP, různé standardy lektora či učitele (např. RWCT8, Step by Step9, standardy učitele v jednotlivých zemích10), zahraniční standardy vzdělavatele v oblasti EVVO (NAAEE Guidelines for Excellence11) apod.
Zaškolování začínajících pracovníků, např. formou práce méně zkušených společně se zkušeným
členem týmu.
Systém supervizí lektorů a následných zpětných vazeb k předvedenému výkonu.
Pravidelné hodnotící schůzky pracovníka s jeho vedoucím, případně schůzky ke stanovení nebo vyhodnocení jeho plánu rozvoje.
Vedení portfolia pracovníky dokumentujícího jejich vlastní práci a rozvoj.
Zhodnocení účinnosti vzdělávání programových pracovníků.
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OBLAST 3 – PROGRAMY
3.1 Přínos programů pro cílovou skupinu
Poskytovatel umí pojmenovat, jaký konkrétní přínos mají mít jeho programy pro cílovou skupinu a
jak tím přispívají k naplnění cílů EVVO. Poskytovatel přitom realisticky zohledňuje povahu a potřeby
cílové skupiny, stejně jako své vlastní možnosti.
Ukazatele (jak se pozná, zda a na jaké úrovni bylo kritéria dosaženo)
Dobrá praxe













Pracovníci a pracovnice poskytovatele sdílí představu, co konkrétně má být pro cílovou skupinu přínosem jednotlivých programů (s přihlédnutím k velikosti poskytovatele).
Zamýšleného přínosu programů pro cílovou skupinu je realistické dosáhnout
s ohledem na povahu a potřeby cílové skupiny a možnosti poskytovatele.
Předpokládaný přínos programů je promýšlen nejen v oblasti znalostí, ale také
z hlediska dovedností, postojů či chování
cílové skupiny.
Je zřejmé, jak zamýšlený přínos programů
přispívá k naplnění cílů EVVO.
Poskytovatel promýšlí, jak může sám či ve
spolupráci s ostatními přispět k naplnění
všech cílů EVVO pro danou cílovou skupinu (např. zaměření programů zejména na
ty cíle, které nejsou ostatními dosahovány).
Poskytovatel připravuje programy EVVO,
které mají významný přínos pro životní
prostředí (viz environmentální indikátory,
např. ekologická či uhlíková stopa).
Upřednostňuje zejména ty programy, které
preventivně předcházejí škodám na životním prostředí (např. se zaměřují více na
omezování odpadů v domácnosti než na
třídění)12 13.
Poskytovatel má písemně zpracované zamýšlené přínosy všech svých programů.

Nedostatečná úroveň
 Poskytovatel nedokáže vysvětlit, co je zamýšleným přínosem jednotlivých programů, na
kterých se podílejí.
 Zamýšlený přínos programů nepřispívá
k naplnění cílů EVVO.
 Zamýšlený přínos programů pro cílovou skupinu je popisován zcela vágně či nerealisticky.
 Cíle programů jsou stanoveny bez ohledu na
časové, personální, odborné, materiální, prostorové a ekonomické možnosti poskytovatele.
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Čím lze doložit, např.:



Anotace / metodiky / scénáře programů poskytovatele.
Rozhovory se zaměstnanci poskytovatele, eventuálně dobrovolníky, kteří odpovídají za programy
EVVO.

Náměty, např.:












Inspirace cíli oboru EVVO při volbě cílů programů (cíle EVVO formulované pracovní skupinou
MŽP14, DOVY PT EV15, cíli environmentální výchovy formulovanými v zahraničí – např. NAAEE
Guidelines16 17).
Volba cílů inspirovaná poznatky relevantních oborových didaktik (didaktika environmentální výchovy, biologie, sociologie aj.).
Obeznámení se s tím, jak jsou přínosy / cíle / výstupy formulovány v obdobně zaměřených programech v České republice i v zahraničí.
Vytyčení cílů v širší diskusi pracovníků a pracovnic střediska, případně zástupců cílové skupiny do
stanovení cílů programů.
Stanovení cílů na základě zjišťování potřeb a potenciálu cílové skupiny.
Zohledňování motorického, kognitivního, emočního, osobnostního, morálního, sociálního vývoje dětí a mládeže při formulování přínosu připravovaných programů. 18 19 20 21
Zvažování poznatků, co lidi motivuje pro osobní ochranu přírody a životního prostředí (modely proenvironmentálního chování, vliv emocí a hodnot).22 23 24
Využívání různých metod / postupů / teorií napomáhajících při plánování cílů a očekávaných výstupů programů (např. plánování pozpátku25 26, SMART(ER)27, logický model programu28, Bloomova
taxonomie29 30, analýza bariér a benefitů chování31).
Promýšlení a stanovení způsobu, jakým bude ověřováno dosažení vzdělávacích cílů, již při jejich
formulaci.
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3.2 METODIKA PROGRAMU
Při přípravě programu dbá poskytovatel na to, aby čas, délka a aktivity programu odpovídaly cílové
skupině a pomáhaly k dosažení zamýšlených přínosů programu. Poskytovatel promýšlí, jak motivovat
cílovou skupinu k aktivní účasti v programu.
Ukazatele (jak se pozná, zda a na jaké úrovni bylo kritéria dosaženo)
Dobrá praxe
 Lektor programu ví, jaké aktivity program obsahuje a jak dlouho přibližně trvají. Umí vysvětlit, jak na sebe navazují časově a jaké varianty průběhu programu je možné v případě
potřeby zvolit. Dokáže popsat i detaily jednotlivých aktivit a přechody mezi nimi.
 Aktivity programu na sebe záměrně navazují
takovým způsobem, který podporuje motivaci
účastníků a dosažení zamýšlených přínosů
programu.
 Délka a čas konání programu jsou vhodné pro
cílovou skupinu, napomáhají k dosažení zamýšlených přínosů a odpovídají aktivitám
programu.
 Lektor umí popsat, jakým způsobem jsou obsah a metodika programu vytvořené na míru
schopnostem a motivaci cílové skupiny. Vysvětlení odpovídá poznatkům vývojové psychologie, případně reaguje na aktuální trendy
v cílové skupině či na zjištění z vlastního průzkumu.
 Program je připravený tak, aby dokázal různými formami učení oslovit různé typy osobnosti.
 Lektor umí vysvětlit, jak zvolené aktivity odpovídají jednotlivým zamýšleným přínosům
programu. Vazba mezi přínosy a aktivitami se
shoduje s oborovými poznatky a zkušenostmi.
 Organizační, personální a materiální zajištění
programu je optimální pro kvalitu programu
(zajištění je dostačující a přitom nedochází
k plýtvání).
 Lektor umí předložit (v odůvodněných případech jen uvést) všechny potřebné pomůcky
programu. Ty jsou funkční, bezpečné, ekologické a atraktivní pro cílovou skupinu a jsou

Nedostatečná úroveň
 Délka a čas konání programu jsou výrazně
nepřiměřené vzhledem k cílové skupině, zamýšleným přínosům nebo aktivitám programu.
 Volba aktivit programu výrazně neodpovídá
schopnostem cílové skupiny.
 Poskytovatel neumí uvést, čím je program
atraktivní a motivující pro cílovou skupinu.
 Aktivity nesměřují k zamýšleným přínosům
programu.
 Organizační, personální a materiální zajištění
programu je nastavené na takové úrovni, která
zřetelně snižuje kvalitu programu.
 Prostředí a pomůcky jsou pro zvolené aktivity
zcela nevhodné.
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Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň

přiměřené k dosažení zamýšlených přínosů
programu. Tam, kde je to možné, volí program ukázky přírodnin místo jejich znázornění (např. raději list než obrázek listu).
Čím lze doložit, např.:





Anotace / metodiky / scénáře programů poskytovatele.
Rozhovory se zaměstnanci poskytovatele, eventuálně dobrovolníky, kteří odpovídají za aktivity
EVVO.
Přehled metodických pramenů použitých při tvorbě programu.
Pomůcky a vzdělávací materiály používané v rámci programu, eventuálně mapa v případě terénního
programu.

Náměty, např.:














Příprava programu ve spolupráci s odborníky na metodiku programu (konzultace, společná tvorba,
poskytnutí podkladů, odborná garance, zpětná vazba k programu).
Příprava programu ve spolupráci se zástupci cílové skupiny.
Pilotní testování a úprava programu před tím, než bude nabídnut širší cílové skupině.
Využívání ověřených modelů učení nebo dalších způsobů plánování vzdělávacích aktivit, které popisují, jaké pořadí aktivit se pro různě výchovně vzdělávací záměry osvědčuje (E-U-R32, 4MAT33,
Kolbův cyklus34, dramaturgie programu v zážitkové pedagogice, ekohry podle Cornella35, postupy
projektové výuky36, integrované tematické výuky37 apod.).
Zařazení reflexe po aktivitách, které jsou pro zúčastněné spojené se silným prožitkem.
Zakončení programu reflexí, co nového se účastníci a účastnice dozvěděli (u programů zaměřených
na osvojování nových poznatků).
Sledování odborné diskuse o možnostech a limitech aktivit používaných v EVVO (v České republice
časopisy Bedrník, Mrkvička a Envigogika, v zahraničí např. Journal of Environmental Education či
Environmental Education Research).
Aktivizace účastníků a účastnic programu prostřednictvím střídání různých typů aktivit (vědomostních, diskusních, pohybových, eventuálně práce jednotlivce, ve dvojici, ve skupině, prokládání drobnými aktivizačními prvky apod.).
Volba aktivit s ohledem na různé typy osobnosti, typy učení, typy inteligence nebo úrovně myšlenkových operací (MBTI38 39, Gardner40, Bloom41 aj.).
Sledování, co aktuálně zajímá a baví vybranou cílovou skupinu (sledování jejich oblíbených volnočasových aktivit, časopisů, hudebních stanic, subkultur).
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3.3 PRÁCE S INFORMACEMI
Program čerpá z aktuálních a věrohodných zdrojů a představuje různé pohledy na řešení environmentálních problémů, případně pohled, který se opírá o širokou shodu mezi odborníky.
Ukazatele (jak se pozná, zda a na jaké úrovni bylo kritéria dosaženo)
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň









Poskytovatel má zpracovaný pro každý
program seznam informačních a metodických pramenů, ze kterých čerpalo při přípravě programu.
Informace používané v programu jsou
z hlediska tématu aktuální, relevantní, důvěryhodné (odborné) a vzájemně vyvážené.
Program vyváženě představuje různé pohledy na řešení environmentálních problémů, povzbuzuje účastníky k vlastnímu
posouzení těchto pohledů a k vytváření jejich vlastního názoru.





Poskytovatel nedokáže uvést, z jakých
zdrojů čerpá jejich program informace
(přírodovědné, společenskovědní, regionální a další zdroje) a metodické inspirace
(sbírky aktivit, pedagogické a psychologické prameny).
Program je založený na zavádějících, jednostranných, nedůvěryhodných nebo zastaralých informacích (míru zjednodušení
je možné adekvátně přizpůsobit schopnostem cílové skupiny).
Program prosazuje jediný pohled na řešení
environmentálních problémů a přitom se
neopírá o širokou shodu mezi vědci či jinými odborníky (s přihlédnutím k možnostem osvětových akcí).

Čím lze doložit, např.:




Přehled informačních a metodických pramenů použitých při tvorbě programu.
Vzdělávací materiály používané v rámci programu.
Rozhovory se zaměstnanci poskytovatele, eventuálně dobrovolníky, kteří odpovídají za aktivity
EVVO.

Náměty, např.:




Příprava programu ve spolupráci s odborníky na téma programu (konzultace, společná tvorba, poskytnutí podkladů, odborná garance, zpětná vazba k programu, recenze programu).
Sledování novinek, odborné literatury a diskuse týkající se aktuálních environmentálních problémů,
témat spjatých s ochranou životního prostředí a udržitelného rozvoje.
Inspirace zásadami formulovanými pro korektní práci s informacemi v EVVO (viz např. NAAEE
Guidelines42).
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3.4 BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST
Poskytovatel promýšlí, jak snižovat možná rizika programu a zajistit fyzické a psychické bezpečí
účastníků. Při programu nedochází k diskriminaci účastníků ani k porušování zásad ochrany přírody
a životního prostředí.
Ukazatele (jak se pozná, zda a na jaké úrovni bylo kritéria dosaženo)
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň











Lektor zná nejvýznamnější rizika programu (z hlediska zúčastněných, z hlediska
poskytovatele, z hlediska výchovně vzdělávacích přínosů) a ví, jak s nimi pracovat.
Pro nejčastější typy rizik jsou připraveny
scénáře řešení. Lektor umí odpovědět na
různé „Co byste dělal, kdyby…“.
Lektor dokáže uvést opatření, jakými program sleduje a zajišťuje fyzické a duševní
bezpečí zúčastněných.
Program podporuje zapojení účastníků a
účastnic různého pohlaví, věku, etnické
příslušnosti, sexuální orientace, socioekonomických možností, politického či náboženského přesvědčení, právního či společenského postavení.
Program nabízí varianty účasti pro různě
handicapované osoby.





Poskytovatel neumí popsat případná bezpečnostní (fyzická a psychická) rizika programu a opatření na jejich minimalizaci
(včetně dostupné první pomoci).
Obsah či aktivity programu jsou diskriminující (znevýhodňující) pro účastníky a
účastnice z hlediska jejich pohlaví, věku,
etnické příslušnosti, sexuální orientace,
socioekonomických možností, politického
či náboženského přesvědčení, právního či
společenského postavení.
Při programu dochází k porušování zásad
ochrany přírody a životního prostředí.

Čím lze doložit, např.:



Metodiky / scénáře programů poskytovatele.
Rozhovory se zaměstnanci poskytovatele, eventuálně dobrovolníky, kteří odpovídají za aktivity
EVVO.

Náměty, např.:








Příprava programu ve spolupráci s širokým spektrem zástupců cílové skupiny (rozdílné pohlaví, věk,
etnická příslušnost apod.).
Pilotní testování a úprava programu před tím, než bude program nabídnut širší cílové skupině.
Prevence negativních vedlejších psychologických účinků EVVO (vyvolávání pocitů viny, environmentálního strachu; kontraidentifikace a odpor vůči ochraně životního prostředí; apatie a naučená
bezmocnost; vnitřní konflikty u menších dětí apod.).43 44
Lektorování programu s respektem ke všem účastníkům a účastnicím (inspirací může být např. přístup „Respektovat a být respektován“45).
Využívání různých způsobů a technik podporujících vytvoření bezpečného prostředí pro učení.
Rozvoj facilitačních dovedností.46
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3.5 VYHODNOCOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI PROGRAMŮ
Poskytovatel sleduje, jak cílová skupina vnímá programy a zjišťuje, do jaké míry programy dosahují
zamýšlených přínosů. Získané výsledky využívá ke zlepšení programů.
Ukazatele (jak se pozná, zda a na jaké úrovni bylo kritéria dosaženo)
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň








Poskytovatel spolehlivým a hospodárným
způsobem zjišťuje, jak cílová skupina
vnímá program a míru, v jaké se daří programu dosahovat zamýšlených přínosů.
Poskytovatel na základě těchto zjištění dále zlepšuje své programy.
Poskytovatel sdílí svá zjištění s širší komunitou programových pracovníků v EVVO,
aby se z úspěchů, problémů i nezamýšlených důsledků mohli poučit i ostatní.




Poskytovatel žádným způsobem nezjišťuje, jak cílová skupina vnímá program
(např. spokojenost, srozumitelnost, přitažlivost).
Poskytovatel nesleduje naplnění žádného
ze zamýšlených přínosů programu.
Získané výsledky se nevyužívají pro další
zlepšení programu.

Čím lze doložit, např.:







Popis způsobu, jakým poskytovatel provádí vyhodnocení úspěšnosti konkrétního programu (způsob
sběru, zpracování, analýzy a interpretace).
Ukázka zjišťovacích metod, např. anketní lístky / dotazníky / testovací otázky v průběhu programu /
rozhovory / focus skupiny / audio či videozáznamy / autentické výsledky činnosti účastníků a účastnic.
Celková koncepce vyhodnocování úspěšnosti programů poskytovatele.
Ukázky úprav programů na základě zjištění vyplývajících z jejich vyhodnocení.
Rozhovory se zaměstnanci poskytovatele, eventuálně dobrovolníky, kteří odpovídají za programy
EVVO.

Náměty, např.:









Promýšlení a stanovení způsobů, jakými bude ověřováno dosažení vzdělávacích přínosů programu,
již při plánování programu.
Určení toho, k čemu je určité vyhodnocení prováděno a jak bude naloženo s jeho výsledky, již před
jeho provedením.
Spolupráce s externími odborníky při provádění rozsáhlejších evaluačních šetření, případně konzultace s nimi ohledně vhodného designu evaluace, metod sběru a analýzy dat apod.
Kvalifikovaná volba odpovídajících výzkumných metod a technik pro sledování změny znalostí, dovedností, postojů, hodnot či chování.47 48 49
Průběžný monitoring dopadů programu, odpovídající jeho záběru a rozšíření.
Provádění evaluace programů na různých úrovních (např. úrovni spokojenosti, učení, chování a dopadů podle Kirkpartickova modelu50)
Použití způsobů hodnocení, které zachytí a zhodnotí i nezamýšlené přínosy programu.
Zahrnutí analýzy efektivního využívání zdrojů do celkového vyhodnocení programu.
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Využití výsledků hodnocení programů pro jejich propagaci a pro získání prostředků pro jejich další
realizaci/rozšíření.
Inspirace již provedenými evaluacemi programů EVVO u nás i v zahraničí (k nalezení např.
v elektronickém časopisu Envigogika [http://envigogika.cuni.cz] či na stránkách projektu MEERA –
My Environmental Education Evaluation Resource Assistant [http://meera.snre.umich.edu/]).

26

| Kritéria certifikace

OBLAST 4 – EKOLOGICKÝ PROVOZ
4.1 Podpora ekologicky šetrného provozu
Poskytovatel cílevědomě snižuje dopady své činnosti na životní prostředí, přispívá k udržitelnému
rozvoji a informuje o tom.
Ukazatele (jak se pozná, zda a na jaké úrovni bylo kritéria dosaženo):
Dobrá praxe

Nedostatečná úroveň



















Probíhá pravidelná analýza vlivu činnosti
poskytovatele na životní prostředí, zejména sledování spotřeby energie a materiálu.
Existuje plán realizace opatření ke zvýšení
ekologické šetrnosti provozu a jednotlivých činností poskytovatele, plán je naplňován a vyhodnocován.
Využívá se obnovitelných zdrojů energie
(dodavatelé elektřiny, instalace obnovitelných zdrojů).
Návštěvníci poskytovatele jsou informováni o ekologicky šetrných opatřeních takovou formou, která je motivuje k realizaci podobných opatření.
Preferují se certifikované výrobky a služby
(ekologicky šetrný výrobek, fairtrade, produkty ekologicky šetrného zemědělství, šetrné lesní hospodaření apod.).
Sledují se místní dodavatelé a je maximální snaha o podporu místní ekonomiky.
Poskytovatel se aktivně zapojuje do místní
komunity a řešení lokálních problémů životního prostředí.
Poskytovatel sleduje vliv svého provozu
na okolní přírodní prostředí.
Poskytovatel usiluje o minimalizaci vzniku
odpadů z činnosti.







Neprobíhá mapování vlivu činnosti poskytovatele na životní prostředí a realizace
opatření ke zvýšení ekologické šetrnosti
provozu.
Návštěvníci poskytovatele nejsou informování o realizovaných ekologicky šetrných opatřeních.
Třídí se méně než 4 druhy odpadu (včetně
nebezpečného).
Nerealizují se opatření na úsporu energie.
Poskytovatel jedná proti zásadám ekologicky šetrného provozu (např. přetápění,
nefunkční obnovitelné zdroje energie, nefungující regulace tepla).

Čím lze doložit, např.:







Ukázky konkrétních opatření ekologicky šetrného provozu.
Pravidelné sledování spotřeby – datová řada.
Provozní řády, školení zaměstnanců.
Existence plánů na snižování spotřeby.
Zápisy z provozních porad.
Informace v prostorách organizace a v informačních materiálech.
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Třídění odpadů (dostupnost, počet druhů odpadu), nakládání s odpady.
Dosažené certifikace v oblasti ŽP (Ekologicky šetrná služba, Cyklisté vítáni…)
Činnost poskytovatele na lokální úrovni v oblasti ochrany životního prostředí.
Zapojování dobrovolníků a místních obyvatel do činnosti poskytovatele.
Aktivity poskytovatele směřující ke zdůraznění étosu EVVO v interiérech a exteriérech poskytovatele.
Metodiky programů.

Náměty, např.:
















Pravidelné měření spotřeby energií.
Splnění kritérií ekologicky šetrného provozu (Ekologicky šetrná služba: technická směrnice MŽP
60/2008)
Aplikace dobrovolných nástrojů environmentálního managementu (ISO 14000, EMAS, Čistší produkce)
Energetický audit, interní audit ekologicky šetrného provozu.
Opatření i v oblastech dopravy, stravování, nákupu zboží a služeb.
Odpovědná osoba za ekologicky šetrný provoz.
Řešení ekologicky šetrného provozu během provozních porad.
Existence indikátorů ekologicky šetrného provozu a jejich sledování (např. uhlíková stopa, ekologická stopa).
Sledování místních výrobců a dodavatelů služeb.
Péče poskytovatele o konkrétní přírodní území.
Organizace dobrovolnických brigád či dalších akcí zaměřených na komunitu.
Aktivní ovlivňování politik na místní úrovni.
Spolupráce SEV s místní komunitou, dny otevřených dveří, prostor pro volnočasové aktivity.
Přírodní zahrada.
Využívání přírodních materiálů v interiérech SEV.

28

| Slovník použitých pojmů

SLOVNÍK POUŽITÝCH POJMŮ
EVVO je zkratka pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu. Obecným cílem EVVO v České republice je rozvoj kompetencí potřebných pro environmentálně odpovědné jednání tj. jednání, které je v dané
situaci a daných možnostech co nejpříznivější pro současný i budoucí stav životního prostředí. Podrobné
vymezení cílů EVVO uvádíme v příloze na konci tohoto dokumentu.
Poskytovatel je označení pro organizaci či organizační složku (případně pobočku, pracoviště), která
poskytuje služby v oblasti EVVO (včetně programů).
Služby jsou veškeré činnosti, které poskytovatel v oblasti EVVO nabízí cílovým skupinám.
Programy rozumíme skupiny plánovaných vzdělávacích aktivit, které naplňují jeden či více společných
cílů EVVO. Za programy tak lze považovat krátkodobé výukové programy, dlouhodobé programy, kurzy,
projekty, kampaně, akce pro veřejnost, oddílovou činnost aj. Předmětem certifikace jsou organizace poskytující programy v oblasti EVVO.
Aktivity jsou dílčí části programů.
Programový pracovník je osoba poskytovatele, která se podílí na tvorbě, realizaci a vyhodnocování
programů.
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