Grantová výzva „POMÁHAME VYRÁSŤ“ 2017/18

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

Grantový program pre školské projekty
„POMÁHAME VYRÁSŤ" – 2017/18
Cieľ
Cieľom nového ročníka grantového programu „Pomáhame vyrásť“ je podporiť praktickú
environmentálnu výchovu zameranú na zníženie ekologickej stopy v jednotlivých témach
programu Zelená škola.
O ochrane životného prostredia na školách sa veľa píše a hovorí, ale často chýbajú
konkrétne praktické činy, ktorými školská komunita prispieva k pozitívnej dlhodobej
zmene. Zelené školy každý rok plánujú praktické aktivity environmentálnej výchovy
v témach energia, odpad, voda, potraviny, doprava a ovzdušie, zeleň a ochrana prírody,
zelené obstarávanie a nakupovanie a s úspechom plnia svoje ciele. Preto aj tento rok
pokračujeme v hľadaní účinných a finančne dostupných riešení, ktoré budú slúžiť aj ako
demonštračné a motivačné príklady pre ostatné školy, obce, či jednotlivcov.
Uchádzači o grant
Školy registrované v programe Zelená škola v školskom roku 2017/18 a ich občianske
združenia.
TTermíny
Vyhlásenie výzvy:
Uzávierka prijímania žiadostí:
Hodnotenie žiadostí:
Vyhlásenie výsledkov:
Realizácia projektov:
Zaslanie záverečnej správy:

9. 1. 2018
31. 1. 2018
1. 2. -14. 2. 2018
16. 2. 2018
19. 3. 2018 - 22. 6. 2018
6. 7. 2018

Program podporí 10 školských projektov, ktoré sa zamerajú na:
inovatívne formy vzdelávania - rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a
exkurzie...;
zavedenie systému zeleného obstarávania alebo zavedenie systému
environmentálneho čistenia na škole;
realizáciu prírodnej školskej záhrady;
aktivity na ochranu existujúcej zelene / lesov v škole a jej blízkom okolí (územia
chránené školou, terénne ekohliadky...);
zavedenie trvalých opatrení pre minimalizáciu odpadu, jeho triedenia a
kompostovania na škole;
vytvorenie/obnovenie ekoučebne (z prírodných, obnoviteľných materiálov) alebo
náučného chodníka, zelenej trasy do školy (greenway) - ich súčasťou môže byť
napr. pocitový chodník, bezzásahová plocha na školskom pozemku slúžiaca na
pozorovanie prírodných procesov...;
vzdelávanie a praktické aktivity v oblasti druhovej rozmanitosti plodín a zvierat
využívaných v poľnohospodárstve (výsadbu pôvodných druhov úžitkových drevín
a kríkov);
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vytvorenie kompostoviska so zavedením zberu bioodpadu v škole (nie len
záhradný bioodpad);
zavedenie trvalých úsporných opatrení na škole (elektrická energia, vykurovanie,
voda a pod.);
podpora cyklistickej dopravy do školy;
aktivity zamerané na zamedzenie plytvaniu potravinami a vzdelávanie v oblasti
problémov výživy v rozvojových krajinách, (napr. zistiť, koľko jedla sa v školskej
jedálni vyhodí a nájsť možnosti, ako toto množstvo znížiť, rozlišovať medzi
dátumom spotreby a minimálnou dobou trvanlivosti, vymyslieť recepty na
spracovanie zvyškov jedla, nájsť spôsoby, ako čo najlepšie skladovať potraviny,
vytvorenie vermikompostu, atď.);
mapovanie a prepojenie lokálnych výrobcov potravín so školskou a miestnou
komunitou;
zisťovanie pôvodu potravín a podmienok ich produkcie (lokálne vs. dovoz, dopad
na životné prostredie, potravinové míle, uhlíková stopa, virtuálna voda, pracovné
podmienky a mzdy producentov/spracovateľov potravín, BIO, Fair trade,
Organic);
zavedenie opatrení vylučujúcich vysoko spracované potraviny a potraviny
obsahujúce palmový olej zo školského prostredia;
vzdelávanie v oblasti problematiky etických aspektov a dopadov živočíšnej
výroby na životné prostredie a hľadanie alternatív.
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 udržateľné aj po skončení projektu.
Zameranie jednotlivých projektov a ich aktivít ODPORÚČAME konzultovať s
koordinátorkou grantového programu.

Grantové podmienky
Škola, ktorá žiada o grant je platne registrovaná v programe Zelená škola pre
školský rok 2017/18.
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 tvorbe ekoučební, učiacich alebo prírodných záhrad, náučných chodníkov a
pod. je súčasťou grantovej žiadosti aj grafický návrh, resp. nakreslená predstava,
ktorú chcete realizovať.
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.

Inštrukcie pre prípravu rozpočtu
Rozpočet projektu musí byť predložený v uvedenej šablóne;
Súčasťou rozpočtu je fixná položka vo výške 100 eur, ktorá bude použitá na
verejnú kampaň v rámci širšej komunity školy na propagáciu problematiky, ktorej
sa škola venuje. Napr. verejnú akciu, na fotografa, inzerciu, FB kampaň, výrobu
plagátov a pod.;
v prípade inovatívnych foriem vzdelávania môžete požiadať aj napr. o cestovné,
lektorné a pod.;
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v prípade potreby je možné požiadať aj o odmenu pre koordinátora projektu do
výšky 50 Eur (nesmie to však byť súčasť štandardnej mzdy, ale odmena
navyše);
Neoprávnené náklady: nákup alebo prenájom nehnuteľností, pozemkov, nákup
zariadení (tlačiarne, fotoaparáty), mzdy zamestnancov školy
Výška grantu
Max. výška finančnej podpory pre jeden projekt je 1000,- eur. Celkovo bude
podporených 10 školských projektov.
Vypracovanie žiadosti
Žiadosť je vypracovaná vo formulári „Grantový program pre školské projekty Pomáhame
vyrásť (Žiadosť o grant)“ . Vyplnené musia byť všetky požadované údaje o škole a
textové polia. A žiadosť musí byť zaslaná v elektronickej forme na lepeskova@zivica.sk.

Kritériá pre hodnotenie žiadosti o grant
zapojenie žiakov, ďalších skupín, partnerov do prípravy a realizácie projektu
prínos v oblasti ochrany životného prostredia
využitie miestnych zdrojov, efektívnosť využitia financií, získanie financií alebo
materiálnej podpory aj od ďalších subjektov
hmatateľnosť výstupov, využitie miestnych zdrojov, efektívnosť využitia financií;
informačný a vzdelávací dosah na celú školskú komunitu, prípadne obec a pod.;
pokračovanie aktivít, resp. využitie výsledkov aj po ukončení projektu.
Hodnotenie žiadosti
Žiadosti spĺňajúce formálne požiadavky a včas doručené budú posúdené hodnotiacou
komisiou zloženou zo zástupcov kancelárie programu Zelená škola a zástupcov DM
drogérie.
Odkazy na inšpirácie
Záhrada ktorá učí - http://www.zivica.sk/sk/zahrada-ktora-uci
Ekoprevádzka na školách - http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodickematerialy/ekoprevadzka-v-skolach
Projekt Jedlá zmena www.jedlazmena.sk
Metodická príručka – „Prečo na zodpovednom stravovaní záleží“ (https://s3.eucentral-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/e... )
Ďalšie materiály nájdete v Inšpiromatoch programu Zelená škola alebo na
http://www.zelenaskola.sk/pre-skoly/metodicke-informacne-materialy/ine1.
Prípravu projektov odporúčame konzultovať s koordinátorkou grantového programu.

Koordinátorka grantového programu
Ing. Katarína Lepešková
E-mail: lepeskova@zivica.sk
Telefón: 0917 35 35 32
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
P.O Hviezdoslava 28, 96001 Zvolen
www.zelenaskola.sk
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