
 
N O V I N K Y  Z  E V V O

SÍŤ STŘEDISEK EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PAVUČINA

Pro svou práci se v Pavučině odborně
a pedagogicky př ipravují a dále vzdě-
lávají. K účastníkům svých akcí a pro-
gramů př istupují s respektem. Př i
provozu a pořádaných akcích usiluj í o
co nejmenš í  dopad na ž ivotní pro-
středí a snaž í  se využ ívat místní zdroje. 
Spolupracují s ostatními členy Pavu-
činy a dalš ími organizacemi působícími
v oblastech ž ivotního prostředí a vzdě-
lávání. Členy jsou největš í  organizace
ekologické výchovy, celá řada středně
velkých a malých organizací ze 13
krajů České republiky. 

Z Pardubického kraje jsou v Pavučině:
Ekocentrum PALETA, z.s., a jej í po-
bočky Chrudim a Oucmanice. Více o
Pavučině a o tom, jak se můžete stát
jej í součástí, si můžete přečíst v našem
článku.

„Pavučina je pro organizace

ekologické výchovy něco jako rodina.

Sdíl íme, podporujeme se a společně

prosazujeme to, co nás spojuje –

environmentální výchovu.“

Motto, které definuje síť středisek
ekologické výchovy. Pomáhají l idem
rozvinout jej ich znalosti, dovednosti a
postoje potřebné k odpovědnému
jednání vůči ž ivotnímu prostředí a pro
udrž itelný rozvoj. Podporují a organi-
zují výchovné, vzdělávací a osvětové
programy a akce pro děti, učitele a
veřejnost. Čerpají z aktuálních a věro-
hodných zdrojů , přestavujících různé
pohledy na řešení environmentálních
problémů , př ípadně pohled, který se
opírá o š i rokou shodu mezi odborníky.

https://ekoosveta.cz/2021/02/28/pavucina-nejen-pro-pavouky-ale-i-pro-strediska-ekologicke-vychovy/


Východočeská pobočka České společnosti
ornitologické a Východočeské muzeum v
Pardubicích vydaly s podporou Pardubic-
kého kraje 29. číslo ornitologického
časopisu Panurus. Nové číslo obsahuje 12
odborných př íspěvků o výskytu a biologii
ptáků převážně ve východočeském re-
gionu. Panurus je možno elektronicky
objednat za cenu  100 Kč. Více informací
najdete zde!

JUNÁK - STŘEDISKO
SKÁLA HLINSKO 

Každý týden Centrum Stolístek př ipravuje
malé kvízy z naš í  př í rody. Př í rodopisnými
otázkami zaměřenými zejména na naše
okolí , se snaž í  Stolístek zpř í jemnit zimní
dny. Pokud se chcete zúčastnit a zapojit
se, stačí sledovat  facebookové stránky
centra.

AKTUÁLNĚ

VYŠEL NOVÝ PANURUS

Středisko vyhlásilo SKAUTSKÉ VÝZVY
(nejen) na doma. Skauti si ověř í  objevi-
telské, akční, ale i znalostní dovednosti.
Více informací, nejen o této akci nalez-
nete na jej ich facebookových stránkách.

CENTRUM
ENVIRONMENTÁLNÍ
VÝCHOVY STOLÍSTEK
LINHARTICE

http://www.vcpso.cz/
https://www.facebook.com/pages/category/Education/Centrum-environment%C3%A1ln%C3%AD-v%C3%BDchovy-Stol%C3%ADstek-Linhartice-101139971591627/
https://cs-cz.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Jun%C3%A1k-%C4%8Desk%C3%BD-skaut-st%C5%99edisko-Sk%C3%A1la-Hlinsko-145520035531223/


NA WEBU EKOOSVETA.CZ
VYŠEL NOVÝ ROZHOVOR 
S RADKEM JANOUŠKEM 
Z UKLIĎME ČESKO 

AKTUÁLNĚ

S organizátorem akce jsme si povídali
nejen o tom, jak se můžete zapojit do
akce Ukliďme Česko, ale i tom, jak vůbec
celý nápad vznikl. Celý rozhovor si
můžete přečíst zde.

 
8. ročník konference České společnosti pro
ekologii proběhne 8. - 10. zář í  2021.
Konference Ekologie 2021 bude po osmi
letech organizována v Brně, tentokrát se
role hostitele a spoluorganizátora ujme 
Dr. Ondřej Košulič z Mendelovy univerzity
v Brně.
Více informací o akci najdete na webových
stránkách ČSPE.

EKOLOGIE 2021

PODEJTE SI  ŽÁDOST 
O GRANT U NADACE
PARTNERSTVÍ
Žádat o granty mohou obce, školy i
neziskovky. Úderem 1. března 2021 otevře
nadace Partnerství novou výzvu na
podporu výsadeb stromů a péče o ně.
Podívejte se na jej ich webové stránky a
nezmeškejte př í lež itost získat podporu pro
svů j  projekt!

https://ekoosveta.cz/2021/03/01/diky-aplikaci-www-kamsnim-cz-se-omezi-mnozstvi-odpadu-koncicich-na-skladkach-ve-spalovnach-a-v-nejhorsim-pripade-v-prirode-veri-radek-janousek-uklidme-cesko/:/ekoosveta.cz/rozhovory/
https://ekoosveta.cz/rozhovory/
https://www.cspe.cz/konference-cspe/
https://www.nadacepartnerstvi.cz/Granty

