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Ročenka úspěchů
ekologických nevládních neziskových
organizací 2006
Ekologické neziskové organizace vyvíjejí
celou škálu činností zaměřených na ochranu
přírody a krajiny, upozorňují na rizika jejího
poškozování úřady, odbornou i laickou veřejnost. Svojí činností prakticky přispívají k zachování dlouhodobé udržitelnosti budoucího
vývoje, snaží se do tvorby a implementace politiky životního prostředí zapojovat širokou veřejnost. Kromě této speciﬁcké role plní ekologické organizace také další funkce, které vyplývají z jejich postavení v rámci občanské
společnosti – přispívají k posilování občanských
kompetencí a k růstu integrace společnosti.
Ve své činnosti využívají neziskové organizace nejrůznějších nástrojů a forem aktivit.
V následujícím textu přinášíme stručnou informaci o čtyřech zajímavých projektech, které
byly realizovány ekologickými nestátními
organizacemi v roce 2006. Byly vybrány
z velkého množství úspěšných projektů,
přičemž jejich výběr se řídil především snahou
postihnout jejich různorodost. Cílem prezentace je poskytnout čtenáři představu o rozmanitosti aktivit, které neziskové organizace na
poli ochrany životního prostředí realizují.
Na výběru prezentovaných projektů se
podíleli členové Zeleného kruhu. Zelený kruh
je asociací 27 ekologických nevládních
neziskových organizací. Zajišťuje organizační
zázemí oborové platformy, která zahrnuje významné nevládní ekologické organizace z celé
České republiky. Zelený kruh usiluje o pro-

sazování společenského prostředí, které
povede k ochraně přírody a životního prostředí
a rozvoji občanských aktivit v této oblasti.
Usiluje o vytváření legislativních, ﬁnančních
a dalších podmínek příznivých pro činnost
občanských sdružení v oblasti ochrany životního prostředí a pro účast veřejnosti na
rozhodování na všech úrovních.
MISS KOMPOST - EKODOMOV
www.ekodomov.cz

Společnost Ekodomov zorganizovala v roce
2006 první ročník soutěže „Miss Kompost“.
Cílem všech projektů o. s. Ekodomov je snížení
množství bioodpadů, které končí na skládkách
a zvýšení množství humusu, který vzniká kompostováním a který se vrací zpět do půdy.
Soutěž „Miss Kompost“ byla vyhlášena na jaře
2006 v rámci osvětové kampaně „Bioodpad –
živá hmota pro nový život“. Cílem této konkrétní
akce bylo přiblížit téma bioodpadů a kompostování běžným občanům formou, která by měla
vazbu na životní styl každého z nás a dokázala
by tak upoutat pozornost široké veřejnosti.
Podmínkou pro zařazení do soutěže bylo
zaslání fotograﬁe konkrétního kompostu.
Soutěžící měli za úkol rovněž zjistit jeho míry,
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popsat jídelníček a připojit zajímavou nebo humornou historku související s kompostováním.
Kriteria soutěže nakonec splnilo 43 kompostů. 8 z nich pak postoupilo do ﬁnále
a v rámci ﬁnálového gala večera, který se
konal ve Vrchlického divadle v Lounech dne
23. června 2006, byl vyhlášen nejlepší z nich.
Celý program moderoval herec Jaroslav
Dušek. Večer byl doplněn o módní přehlídku
„Nulový odpad 06“ a takté o soutěž kresleného humoru na téma Miss Kompost, která
byla realizována ve spolupráci s Českou Unií
Karikaturistů.
Popularizace bioodpadů a kompostování
není úplně jednoduchý úkol. Nejedná se
o téma, které by si lehce hledalo cestu k srdcím spoluobčanů. Miss Kompost 2006 však
určitě k popularizaci této prospěšné činnosti
výrazně přispěla. S pomocí médií byla o akci
informována široká veřejnost a ohlasy byly
výhradně kladné. Ze všech účastníků bylo taktéž vybráno 30 kompostů, které byly po dohodě s majiteli podrobeny rozboru ve
Výzkumném ústavu rostlinné výroby v Chomutově s cílem zjistit kvalitu domácích kompostů.

Ukázalo se, že akce má velký potenciál,
a proto se pořadatelé rozhodli, že uspořádají
Miss Kompost 2007. Tentokrát začnou s organizací již od krajské úrovně a doufají, že se
jim podaří zapojit do soutěže ještě více kompostujících občanů.
EKOLIST.CZ – VYDÁVÁ
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ BEZK
www.ekolist.cz

Ekolist je nejrozsáhlejším zpravodajským
serverem o životním prostředí na českém
webu. Přináší objektivní a vyvážené zpravodajství jak agenturní, tak vlastní produkce. Redaktoři Ekolistu monitorují domácí i zahraniční
tisk, přinášejí překlady ze tří světových jazyků.
Stránky jsou aktualizovány průběžně každý
den.
EkoList.cz se vyznačuje velmi různorodým
složením svých čtenářů - čte ho jak odborná
a laická veřejnost, tak důležití „"decision makers“, a to pravidelně. Podle zjištění nezávislého iAuditu se počet čtenářů Ekolist.cz
pohybuje okolo 25 tisíc měsíčně. Kritické
články vůči postupu státní správy se často
dočkají odezvy ještě v den svého zveřejnění.
Kromě aktuálního zpravodajství přináší
Ekolist.cz také kalendář akcí a poradenství
z oblasti životního prostředí Zelená domác-
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nost, která poskytuje praktické informace
o tom, co může pro životní prostředí udělat
v každodenním životě každý z nás. V loňském
roce zveřejnil Ekolist.cz v sekci Zelená domácnost test pracích prostředků, které se deklarují
jako ekologické. Tento článek se za měsíc zobrazil asi 18tisíckrát.
Ekolist.cz vydává organizace BEZK, která
se kromě této činnosti věnuje i dalším způsobům šíření informací o životním prostředí,
zejména prostřednictvím Internetu. BEZK
spolupracuje s místní správou a samosprávou,
organizuje školení a semináře.
Projekt Ekolist.cz je zcela unikátní a nemá
v ČR obdobu. Stal se za dobu svého působení
respektovaným zdrojem informací (nejen)
o dění v oblasti životního prostředí.
„SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KORPORACÍ V EU-10:
OČEKÁVÁNÍ VS. REALITA“
- EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS
www.responsibility.cz, www.eps.cz

Právníci EPS získali v roce 2006 roční
mezinárodní projekt, který si kladl za cíl monitorovat dodržování konceptu společenské
odpovědnosti podniků (CSR) a zvyšovat povědomí o tomto tématu v rámci občanského sektoru. Projekt podpořila především Evropská
komise a zapojily se do něj nevládní organizace a odborové organizace z České republiky, Slovenska, Maďarska, Estonska, Slovinska, Rakouska a Francie. Jedním z hlavních
cílů EPS a aktivit programu GARDE-EPS je
odpovědnost nadnárodních korporací, kterou
EPS prosazuje především prostřednictvím
strategické litigace. Díky tomuto postupu
poskytuje EPS nejen právní pomoc obětem

neodpovědného a bezohledného chování korporací spolupracujících se státními institucemi,
ale zároveň se snaží otevřít celospolečenskou
debatu o dané problematice – sleduje velké
zahraniční investice v České republice a upozorňuje na případy porušování práva, lidských
práv nebo poškozování životního prostředí.
Pracuje také na veřejně známých kauzách jako
jsou Nemak v Havrani u Mostu, Toyota Peugeot Citroën Automobile v Kolíně, LG.Philips
Displays v Hranicích nebo v současnosti nejsledovanější – plánovaná stavba automobilky
Hyundai v Nošovicích.
Jako završení projektu byla EPS a Ligou
lidských práv uspořádána v Praze mezinárodní
konference „Očekávání vs. Realita - společenská odpovědnost podniků v EU-10“. Zúčastnilo se jí více než 100 zástupců nevládních
organizací, soukromého sektoru, obchodních
organizací, vládních institucí i akademických
kruhů. Cílem bylo otevřít prostor pro kritickou
diskuzi o dodržování a limitech CSR a aktivitách nadnárodních korporací ve střední
Evropě. Mimo zástupců EPS vystoupil na konferenci také profesor práv a generální tajemník
FIDH (Mez. federace lidských práv) Olivier De
Schutter, ředitel corporate accountability campaing z Friends of the Earth UK Craig Bennett,
Richard Howitt, poslanec Evropského parlamentu, dále Pierre Echard, koordinátor sítě
národních partnerských organizací CSR
Europe a také eurokomisař Vladimír Špidla.
Byla také vydána publikace Pavla France,
Jiřího Nezhyby a Cornelia Heydenreicha
– Když se bere společenská odpovědnost
vážně. K publikaci je připojen sborník případových studií z monitorování dodržování
CSR ve středoevropských podnicích.
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ZAŽÍT MĚSTO JINAK
- OBČANSKÝ PROJEKT
AUTO*MAT
www.auto-mat.cz

Týdenní program „Zažít město jinak“
připravily pro obyvatele Prahy projekt Auto*Mat
a divadlo Alfred ve dvoře ve spolupráci
s hlavním městem Prahou. Program se
uskutečnil v rámci Evropského týdne mobility.
Cílem festivalu bylo oživit ulice města a ukázat,
že odpovědným používáním osobního auta lze
přispět k proměně urbanisticky cenného prostoru města. Zažít město jinak zviditelnilo téma
udržitelné mobility a ukázalo možnosti jak
zlepšit kvalitu života ve městě a podpořit dopravu šetrnou k našemu životnímu prostředí.

V rámci festivalu se uskutečnil Víkend na
Smetanově nábřeží bez aut. Během víkendu se
konala celá řada akcí, např. Snídaně na ulici
(byla zdůrazněna proměna nábřeží v improvizovanou pěší zónu použitím prvků městského
mobiliáře – lavičky, rostliny a stromky, slunečníky a koše) či Děti pro město (program
Čím by mohla ulice být). Programu se průběžně účastnilo množství hudebníků a performerů. Ve spolupráci s kinem Světozor
proběhlo večerní promítání ﬁlmů o propagaci
cyklistiky v amerických městech, uskutečnil se
závod pro kočárky a vozíčkáře, diskuse s vedoucími kandidátek do Zastupitelstva hlavního
města Prahy, plavba lodi Tajemství bratří Formanů či happening Andělé v dopravě a Slavnostní cyklojízda k Mezinárodnímu dni bez aut.

Během týdenního konání festivalu zavítalo na Smetanovo nábřeží 6000–7000
návštěvníků, do slavnostní cyklojízdy se zapojilo 1300 cyklistů různého věku a zaměření.
Dalších akcí Auto*Matu během Evropského
týdne mobility se zúčastnilo přes 300 lidí, distribuováno bylo přes 8000 osvětových
brožurek.
Organizátoři ocenili výbornou spolupráci
občanských sdružení z oblasti kultury
a ochrany ŽP, umělců a desítek dobrovolníků.
Výrazný pokrok nastal i ve spolupráci s hlavním
městem, bez jehož ﬁnanční a organizační podpory by se akce nemohla uskutečnit. Pořadatelé věří, že podobnou sérii akcí budou moci
uskutečnit i v roce 2007.
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