Kancelária programu Zelená škola –
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
vyhlasuje

Grantový program pre školské projekty
Pomáhame vyrásť 2015/16
s podtitulom „Zodpovedné stravovanie“
Cieľ
Cieľom piateho ročníka grantového kola programu „Pomáhame vyrásť“ je podporiť
praktické aktivity škôl zamerané na tému potraviny s prepojením na šetrenie energiou,
vodou a minimalizáciou odpadu.
Téma potraviny a s ňou súvisiace zodpovedné stravovanie sa objavuje vo výučbe pri
realizácií prierezovej témy Environmentálna výchova. Na tému potraviny sa často
pozeráme len zo zdravotného aspektu. V tomto roku chceme poukázať na to, ako
súvisia potraviny s našou spotrebou energií, ktorá je potrebná nielen na pestovanie,
spracovanie a dovážanie potravín, ale aj na prípravu jedál, ich uskladňovanie a
likvidáciu potravinového odpadu.
Globálny pohľad na potraviny prostredníctvom praktických činov na škole bude slúžiť
aj ako motivačný príklad pre ďalšie školy, miestnu komunitu, alebo pre rodičov.

Uchádzači o grant
Materské, základné a stredné školy.

Termíny
Vyhlásenie výzvy:

15. októbra 2015

Uzávierka prijímania žiadostí:

20. decembra 2015

Vyhlásenie výsledkov:

15. januára 2016

Realizácia projektov:

marec – jún 2016
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Program podporí 10 školských projektov, ktoré sa zamerajú na:
• aktivity zamerané na praktické šetrenie potravín s prepojením na tému energia,
vody a odpad v školskom prostredí a prenos návykov aj do domáceho prostredia;
• zavedenie trvalých úsporných opatrení na škole súvisiacich s prípravou a
distribúciou jedla (elektrická energia, voda, minimalizácia odpadu, jeho
znovupoužívanie a v prípade jeho produkcie jeho vyseparovanie a pod.);
• vytvorenie a propagácia informačných kampaní zameraných na globálny
pohľad na potraviny a znižovanie vplyvov na životné prostredie;
• zavedenie systému zeleného obstarávania/nakupovania/manažmentu
• experimenty so solárnymi varičmi, solárnymi chladničkami, solárne sušičky ovocia
• zavedenie trvalých opatrení pre minimalizáciu odpadu z desiat/v školskom
bufete/jedálni, jeho triedenie a kompostovania na škole;
• vytvorenie kompostoviska so zavedením zberu bioodpadu v škole (nielen
záhradný bioodpad);
• inovatívne formy vzdelávania - rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a
exkurzie... (aktivity by mali spĺňať kritéria environmentálneho výučbového programu,
ktoré nájdete na www.spirala.sk/vyucba/kriteria-evp).
Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú
činnosť žiakov/študentov v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v
prospech komunity, kde žijú.
Dôraz by sa mal klásť na vzdelávanie, informovanie, konkrétne výsledky a zmeny,
ktoré budú užitočné aj po skončení projektu.
Zameranie jednotlivých projektov a ich aktivít ODPORÚČAME konzultovať s
koordinátorkou grantového programu.
JEDNÝM Z HLAVNÝCH KRITÉRIÍ GRANTOVEJ VÝZVY JE REÁLNA/MERATEĽNÁ
POZITÍVNA ZMENA V MIN. JEDNEJ Z TÝCHTO OBLASTÍ: VODA, ENERGIA,
ODPAD, ZELENÉ OBSTARÁVANIE s prepojením na potraviny.

Grantové podmienky
•

Predložený projekt je v súlade s cieľom grantového programu.

•

Škola môže podať iba jednu žiadosť o grant.

•

Žiadosť o grant pozostáva z kompletne vyplneného formulára (žiadosti o grant).

Pri aktivitách typu - zážitkový kurz, exkurzia a pod., na ktorých realizáciu požadujete
finančné prostriedky, by mala byť uvedená aj metodika vzdelávacej akcie a prípadne aj
názov organizácie (alebo meno lektora), ktorá ju bude lektorsky zabezpečovať.
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•

Realizácia projektu môže začať najskôr v marci 2016, ukončenie projektových
aktivít a zaslanie záverečnej správy (vrátane finančnej časti) musí byť doložené do
30.6.2016.

Výška grantu
Max. výška finančnej podpory pre jeden projekt je 500,- eur. Celkovo bude
podporených 10 školských projektov.

Vypracovanie žiadosti
Žiadosť je vypracovaná vo formulári „Grantový program pre školské projekty
Pomáhame vyrásť (Žiadosť o grant)“, ktorú nájdete tu:
www.zelenaskola.sk/pomahamevyrast
Vyplnené musia byť všetky požadované údaje o škole a textové polia.

Kritériá pre hodnotenie žiadosti o grant
zapojenie žiakov, ďalších skupín, partnerov do prípravy a realizácie projektu;
prínos v oblasti ochrany životného prostredia, hmatateľnosť výstupov;
využitie miestnych zdrojov, efektívnosť využitia financií, získanie financií alebo
materiálnej podpory aj od ďalších subjektov;
informačný a vzdelávací dosah na celú školskú komunitu, prípadne obec a pod.;
prenos do domácnosti;
pokračovanie aktivít, resp. využitie výsledkov aj po ukončení projektu.

Doručenie žiadosti
Žiadosť je potrebné zaslať e-mailom do 20. decembra 2015 na adresu
martinova@zivica.sk (doručenie žiadosti bude následne potvrdené e-mailovou
správou). Maximálny rozsah žiadosti by mal byť 5 strán A4.

Hodnotenie žiadosti
Žiadosti spĺňajúce formálne požiadavky a včas doručené budú posúdené hodnotiacou
komisiou zloženou zo zástupcov Výkonnej rady programu Zelená škola (ich zoznam si
môžete pozrieť TU). Táto komisia vyberie 10 víťazných projektov na základe
vyššie uvedených kritérií.

Odkazy a inšpirácie
• energetické opatrenia pre školy a metodické materiály pre učiteľov na tému energia http://www.platforma.ekofond.sk/
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• návod na zavedenie triedeného zberu odpadov –
http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-materialy/odpad
• príručky k Zelenému úradovaniu a ekočisteniu –
http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-materialy/zelene-obstaravanie
• ďalšie materiály nájdete na www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-materialy
Prípravu projektov odporúčame konzultovať s administrátorkou grantového programu,
(pomôcť vám môžu aj regionálne centrá alebo vaši konzultanti).

Administrátorka grantového programu
Mgr. Jana Martinová
E-mail: martinova@zivica.sk
Telefón: 0915 22 14 74
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Vysoká 18, 811 06 Bratislava
www.zelenaskola.sk
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