Co nepatří do popelnice
aneb
žijme ve zdravějším prostředí
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dotační program: Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání výchovy
a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007

Cíl projektu
1. Hlavní cíl projektu
- zvýšením ekologického myšlení vytvoříme zdravější prostředí
2. Vedlejší cíl projektu
a) zpřístupnění informací o stavu životního prostředí, recyklovatelnosti materiálů
a o možnosti podílet se na zlepšení kvality jednotlivých složek životního prostředí
b) využití získaných informací a vštípených návyků v celém dalším životě

Popis projektu:
Projekt spočívá šíření osvěty a poznatků o současném stavu životního prostředí, v osvojení
základních ekologických návyků, které budou cílové skupiny uplatňovat v celém svém životě
(současné i budoucí rodině). Takto nabyté znalosti a osvojené návyky u každého jedince
ovlivní v pozitivním smyslu stav životního prostření v našem regionu.

Zdůvodnění potřebnosti projektu
V současné době produkuje člověk, průmyslová a zemědělská výroba značné množství
odpadu. Je nemyslitelné a zároveň neekonomické veškerý odpad pouze kumulovat na
skládkách. Recyklace a další využití odpadu šetří nejen naše životní prostředí, ale i naše
finance.
Naučíme-li každého jedince již v raném věku „ekologicky myslet“, ovlivní svými nově
nabytými návyky jednak současnou rodinu, ale využije je i ve svém budoucím životě (nově
založené rodině).
Tyto skutečnosti pozitivně ovlivní naše životní prostředí, které bude zachováno pro budoucí
generace.

Aktivity projektu:
•

montáž 30 sad košů na separovaný odpad

•

proškolení zaměstnanců školy o účelu a systému separace komunálního odpadu

•

separace komunálního odpadu

•

účast žáků 3. a 6. ročníku na ekovýchovném programu „Co nepatří do popelnice“
v Centru ekologické výchovy Pálava Mikulov

•

účast žáků 1. ročníku na výchovném programu „Národní park přichází do škol“, který
pořádá Správa NP Podyjí, Znojmo

•

účast žáků 2., 4., 5., 7., 8. a 9. ročníku na výchovných programech s ekologickou
tématikou v Centru ekologické výchovy Pálava Mikulov

•

ekologická tématika se bude prolínat vyučovacím procesem (jednotlivými předměty)

•

prožitkové dny zaměřené na environmentální výchovu, na zdraví (Den Země, Den
vody, Den bez aut, Den boje proti AIDS, kouření, atd.)

•

pravidelné sběry starého papíru, pomerančové kůry

•

šetření energiemi a vodou (průběžně)

•

beseda s vedoucím skládky komunálního odpadu

•

návštěva skládky komunálního odpadu v Únanově (ČOV v Dobšicích)

Celkové náklady projektu:
84 181,00 Kč
Financování projektu:
• Dotace MŠMT
• Vlastní podíl žadatele (školy)
• Sponzorské dary

51 218,00 Kč
19 688,00 Kč
13 275,00 Kč

