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V roce 2O13 probíha|a ve všech moraÝských krajích série workshopů
v rámci cyk|u,,Enviřonmentálnívzdělávání odborné i Iaické veřejnosti,,, .
financbvaného z operačního programg Vzdě|ávání pro.konkuren-
ceschopnost. Workshopy by|y zaňěřeny na atraktivní ob|asti ochrany
Životního prostředí, mezi jlným na ochranu-dřevin, rostoucfch mimo
|es, prob|ematiku vody v' krajině, biodiverzitu ve venkovské krajině,
kompostování v obcích a zdroje informací o přírodě a krajině. :

w nézájem veřejnosti o věci veřejné do okamŽiku' kdy dojdb k rozšíření

' 
(často nepřesné) jnformace o přípravě investiceov b|ízkém oko|í. Pak
často dochází k nekr:itickému odsouzení záměru bez ohledu na
skutečné dopa'dy na ŽP anásledným kontroverzím mezi investorem,
veřejností (případně obcí) a NNQ

w nízká Úroveň výkonu státní spráyy v ob|asti ŽP V ČR projevující se jak
rteschopností reagovat na skutečně.závalné prob|émy ŽP (ne.

dostatečná kvalifikace i zkušenosti), tak na dru:
hé straně i piekračováním ro|e o'rgánu státní
správy, např. v podobě vyjadřování názorů na
tq, zda některá obec,,potřebuje,, da|ší rozvoj.či
nikoliv.

Z výše uvedeného stručného přeh|edu zák|ad-
ních prob|émů zarněřenýLh na ,h,|avní účast1íky
procesu vyp|ývá z doporučeirí účastníků a tektorů
workshopů násIedující:

o pokračovat dá|e ve ško|eních q workshopech
interaktivního charakteru, které umožňuje
účastníkům (pokud moŽno zastupujícím všech-
ny účastr.ríky procesu) na bázi skutečné či
fiktivní případové studie identifikovat, prodis.
kutovat a h|edat' řešení skutečnýČh prob|émů
vztahů mezi .účastníky procesu, zejména
veřejné správy, NNo a veřejnosti

m zahrnout podporu environmentá|ního vzdě|á.
vání výše uvedeného charakteru do přís|uš-
ného operačního programu programového
'období2014-2020,

ui' zaměřit se na ško|ení zástupců veřejné správy
V, Moravskos|ezském kraji se workshopy zabýva|y prob|ematikou za-
pojení environmentá|ně zaměřených nestátních neziskových orga-
nizací (NNo) do rozhodování v ob|asti životního'prgstředí. Workshop
ijeho opakování, které by|o důs|edker1 zájmg účastníků o uvedenou
prob|ematiku, proběhI interaktivní formou, která umožňova|a Úpravu
a v1ivoj obsahu workshopu podle zaměření, zkušeno'stí a aktivity
účastníků. Zájem přítomných o uvedenou:problematiku.
se jedngznačně projevi| i tím' že diskuse k tématq
pokračovaly i ve vo|ném čase, během jíd|a, apod. Podk|a-
dem pro řešení úko|ů v pracovních skupjnách a nás|edné
diskuse v p|énu by|y 3 případové studie, které vycháze|y
z.prob|ematiky,Živě diskutované v regionu j v reá|ném
ŽivÓtě. Šlo o prob|ematiku výstavby energetickéhÓ cen-
tra v podhorském městečku, vyuŽívajícího k výrobě ener-
gie dře.vništépku, výstavbu bobové dráhy v cit|ivé části
Chráněné krajinné ob|asti Beskydy a současně atraktiv'
ní ob|asti cestovního ruchu a výstavbu spa|ovny odpadů.

Z průběhu workshopů, diskusí účastníků, jejich závěreč-
ného hodnocen'í i závěrů |ektorů workshopů vyp|ynu|y
některé skutečnoŠti, týkající se'jak'uvedené prob|erna-
tiky, tak i návrhů na zaměření dalšího environmentá|ního
vzdělávánÍ. UvádÍnie ty nejzajímavějšíz nich. ' ]

Ukazuje se, že citlivé investiční akce stále nejsou projed-
návány takovým způsobem, jek bv odpovídalo zájmu
veřejnosti a v koneČném důs|édku i potřebám investorů'
Mezi zák|adní prob|émy pqtří:

v ob|asti Životního prostředí nejen v obvyk|ém rozsahu (předpisy'
zkoušky odborné způsobi|osti, apod.), a|e také v ob|asti komu
nikace a Projédnávání s |aickou veřejností,

w podporovat rpzÝoj environmentá|ně zaměřených NNo, jako
nezbytné součásti občanské spo|ečnosti.

,w. snaha investorů uvádět.minimální množství informací o cit|ivýc|'l
záměrech s cí|em zabránit diskusi, resp. výhradám veřejnosti a NNo
vůči záměru, a sníŽit nároky na délku i nák|ady projednávání,

w.nedostatek kapacit NNQ které vzhledem ke svému počtÚ a často
- dobrovo|nické bázi zapojqní č|enů (nedostatek finančních'pro-

středků); nejsou schopňy včas a důs|edně reagovpt na potenciá|ně
nebezpečné záměry zhIediska ŽP,

Vzh|edem k iozsahu č|ánku ne|ze uvést všechna doporučení. Ta
však budou vyčerpávajícím způsobem uvedena v závěrech pro-
jektu (Doporučení dalšího vzdě|áván| na webových stránkách
projektu na urrww"q'$nlaios "err. .
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