Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace
Přemysla Otakara II., 38
688 01 Uherský Brod

a
Zlínský kraj
vás zvou
na workshop

Vytvoření a rozvoj místního systému EVVO na příkladu Uherskobrodska
Proměny míst
úterý 27. září 2011
Místo konání :

Středisko environmentálního vzdělávání Maršov u Uherského Brodu

Organizátor :

Zlínský kraj
akci zajišťuje Dům dětí a mládeže Uherský Brod

Určeno :

Zahájení akce:

pro učitele všech stupňů škol a školských zařízení, pro pracovníky
veřejné správy a samosprávy, středisek ekologické výchovy, NNO a
další zájemce
9.00

zahájení SEV Škola Maršov

Program

9.00 – 10.30
11.00 – 12.30
12.30 – 13.15
13.15 – 16.00

prezentace 1. část
prezentace 2. část
oběd
Proměny Maršova z pohledu projektového manažera,
pedagogů a pracovníka veřejné správy
vycházka do terénu s výkladem
ukončení semináře

Ukončení:

16.00

Cena:

bez účastnického poplatku

Akce je realizována v rámci projektu Přeshraniční spolupráce v EVVO, CZ.FMP.02/0053

„Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů
spravovaného Regionem Bílé Karpaty“.

Organizační informace :
Možnost společné dopravy z Uherského Brodu na Maršov a zpět. Pokud budete mít zájem,
vyznačte v návratce.
Oběd a občerstvení je zajištěno.
Přezůvky s sebou!
Informace o akci:

Soňa Kunčarová, Dům dětí a mládeže Uherský Brod,
telefon 572 639 570, mail: sona.kuncarova@ddmub.cz

INFORMACE k programu :
Cílem workshopu je vzájemná výměna zkušeností o tom, jakým způsobem přispívají
ekologická výchova, práce s veřejností a podobné aktivity k pozitivnímu vývoji v obcích a
městech k lepšímu povědomí občanů o životním prostředí. Budou uvedeny konkrétní
příklady z Uherskobrodska i jiných míst. Zamyslíme se i nad tím, kde jsou skryté možnosti a
rezervy.

Závazné přihlášky na akci prosím zasílejte do 23. září 2011 na e‐mailovou
adresu: sona.kuncarova@ddmub.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA:
NÁZEV ŠKOLY/ORGANIZACE: ……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………….................................................................................
JMÉNO ÚČASTNÍKA:……………………………………………………......................................................
TELEFON…………………………………………………….MAIL……………………………………………………………
* Mám

nemám

zájem o společnou dopravu z Uherského Brodu na Maršov a zpět

* zvolenou variantu zakroužkujte

„Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií, z prostředků Fondu mikroprojektů
spravovaného Regionem Bílé Karpaty“.

