Směrnice ÚVR ČSOP pro “Ekocentra ČSOP”
(Směrnice byla schválena ÚVR ČSOP dne 22. 10. 2016 a je platná je od 1. 1. 2017.)
§1
1. Ekocentra ČSOP (dále EC) se zřizují jako účelová zařízení dle § 18 stanov ČSOP. Zřizovatelem EC je
pobočný spolek ČSOP. EC nemá vlastní právní subjektivitu.
2. Jeden zřizovatel může provozovat i více EC, pokud takováto EC mají územně či tematicky jasně
odlišenou činnost.
3. Za činnost EC odpovídá zřizovateli vedoucí EC, který je jmenován statutárním orgánem zřizovatele.
Vedoucí EC musí být starší 18 let, splňovat morální předpoklady pro výkon této funkce a být členem
ČSOP.
§2
1. EC slouží k zajištění ekologické výchovy, osvěty, vzdělávání, poradenství a propagace aktivit ČSOP ve
vztahu k široké veřejnosti. Zejména:









realizuje vlastní výchovně vzdělávací a osvětové aktivity (akce pro veřejnost, výukové
programy, semináře, školení…), ať již jednorázového, periodického či dlouhodobého
charakteru
organizuje environmentálně zaměřené soutěže
provádí ediční činnost
provádí ekoporadenství
provozuje environmentálně zaměřené knihovny, videotéky a audiotéky
provozuje environmentálně zaměřené informační centrum
propaguje aktivity ČSOP na veřejnosti
provádí aktivní nábor členů a příznivců ČSOP

2. EC se může jako doplňkovou aktivitou zabývat též vzděláváním a osvětou v ochraně kulturního
dědictví či místních tradic.
3. EC při naplňování svých cílů spolupracuje se vzdělávacími a odbornými institucemi, s veřejnou
správou, s jinými NNO a s médii.
4. EC se ve své veškeré činnosti veřejně hlásí k ČSOP.
§3
Ústředním článkem ČSOP koordinujícím činnost EC je příslušná komise ÚVR ČSOP (dále jen Komise),
která:
a. akredituje EC
b. vede veřejně dostupnou evidenci akreditovaných EC
c. podporuje činnost všech akreditovaných EC a vytváří podmínky pro vznik nových EC
d. navrhuje výši akreditačního poplatku EC
e. stanovuje způsob vykázání činnosti EC

§4
Komise akredituje EC, které:
a. splňuje podmínky alespoň jednoho z modulů viz Příloha
b. obsah a kvalitu své činnosti vykáže standardním způsobem stanoveným Komisí dle § 3, odst. 1e
této směrnice
c. uhradí roční akreditační poplatek stanovený ÚVR ČSOP na návrh Komise
d. vlastní či má pronajaty vhodné prostory, má dostatečné personální i materiální vybavení a
prokazatelně působí na veřejnost mimo ČSOP
e. má řádně registrovaného zřizovatele dle § 13, odstavce 4 Stanov ČSOP
§5
1. Žádost o akreditaci lze podat kdykoliv během roku.
2. Akreditace platí vždy do 30. 4. následujícího roku. Automaticky se prodlužuje při splnění podmínek
stanovených v §4
3. Není-li akreditace prodloužena do 30. 4. následujícího roku, je EC až do okamžiku splnění podmínek
pro prodloužení akreditace označeno na webových stránkách jako „EC s pozastavenou akreditací“ a
nemá přístup k finančním prostředkům určeným ÚVR ČSOP na podporu EC. Není-li akreditace
prodloužena do konce následujícího roku, akreditace zaniká.
4. Komise má právo akreditaci odejmout, jestliže:
a. je prokázáno, že EC poskytuje opakovaně nepravdivé či zavádějící informace
b. EC opakovaně neplní veřejně deklarované závazky (např. nedodržuje otvírací hodiny pro veřejnost)
c. EC vyvíjí aktivity neslučitelné s posláním ČSOP či jinak poškozuje dobré jméno ČSOP
5. EC, kterému byla odejmuta akreditace dle §5, bodu 4 této směrnice, může znovu požádat o
akreditaci nejdříve 1 rok po jejím odejmutí. Po opakovaném odejmutí akreditace již nemůže být znovu
dané EC akreditováno. Toto ustanovení se vztahuje i na případné „jiné“ EC téhož zřizovatele.

PŘÍLOHA Směrnice ÚVR ČSOP pro “Ekocentra ČSOP”

Moduly akreditovaných EC:
EKOCENTRUM ČSOP osvětové
 ročně pořádá nejméně 5 akcí pro veřejnost s celkovou účastí minimálně 100 osob
 náplň akcí musí být v souladu s činnostmi uvedenými v §2
EKOCENTRUM ČSOP výukové
 má minimálně jednoho pracovníka či dobrovolníka s pedagogickou způsobilostí (vysoká škola,
střední škola s pedagogickým zaměřením, doplňkové pedagogické studium, minimálně
dvouletá praxe s realizací ekologicko–výchovných programů či pracovník proškolený pro práci
s dětmi a mládeží s příslušnou akreditací MŠMT)
 ročně provede min. 50 hodin ekovýchovných programů pro školy, školská zařízení či pro jiné
zájemce s tím, že program bude mít písemně zpracovanou přípravu a že nabídka programů
bude veřejně přístupná. Náplň programů musí být v souladu s činnostmi uvedenými v §2
 nabídka ekologických výukových programů je minimálně 1x ročně zveřejněna

EKOCENTRUM ČSOP vzdělávací
 má minimálně 1 pracovníka či dobrovolníka, který se vzdělávacími aktivitami zabývá a který se
pravidelně podílí na organizaci školení (je lektorem); podmínkou není akreditace MŠMT
 ročně zorganizuje nejméně 20 hodin vzdělávacích, často jednorázových akcí (workshopy,
semináře, školení).
 náplň aktivit musí být v souladu s činnostmi uvedenými v §2

EKOCENTRUM ČSOP poradenské (ekoporadna)
 má alespoň jednoho pracovníka či dobrovolníka s odbornou kvalifikací či praktickou zkušeností
v oblasti ekoporadenství
 má pravidelné otvírací hodiny pro klienty v rozsahu alespoň 8 hodin týdně rozložených do
alespoň dvou dnů v týdnu
 ročně poskytne alespoň 100 vyžádaných intervencí, které plošně pokrývají oblast ochrany
přírody a životního prostředí či kulturního dědictví a vede jejich evidenci

