Rozjeďte s námi nové téma Ekoškoly!

Nabízíme finanční prostředky na kampaň v tématu Jídlo a svět aneb
zodpovědná spotřeba potravin
V letošním školním roce vypouštíme mezi Ekoškoly nové téma Jídlo a svět aneb zodpovědná
spotřeba potravin. Materiály k tématu vznikaly v rámci mezinárodního projektu Menu pro změnu
https://www.eatresponsibly.eu/cs/ v uplynulých dvou školních letech ve spolupráci se 45
mateřskými, základními a středními školami.
Nové téma nabízí žákům možnost prozkoumat to, co jedí, a zjistit, jaký vliv má jejich jídlo na životní
prostředí, jak je produkce potravin náročná na spotřebu energie i vody, využívání půdy a jak ovlivňuje
životy lidí a společností v různých částech světa.
V tématu Jídlo a svět řešíme především tyto oblasti:
▪

Propagace lokálních a sezónních potravin

▪

Význam agrobiodiverzity

▪

Dopady průmyslově zpracovaných potravin a produkce palmového oleje

▪

Potřeba snížit množství masa

▪

Jak byly potraviny vypěstované – bio, fair trade, apod.

▪

Plýtvání potravinami

Jak se do tématu pustit? S motivací a vedením žáků vám pomůže metodická příručka 7 kroků
k zodpovědné spotřebě potravin https://ekoskola.cz/cz/materialy , ke které najdete na webu i
otázky k Analýze. Odborné informace pro vás i pro žáky najdete v informační brožuře Menu pro
změnu – Proč záleží na zodpovědné spotřebě potravin a na webu Menu pro změnu
https://www.eatresponsibly.eu/cs/ . Inspiraci můžete najít v příkladech ze škol, které už si téma
vyzkoušely. Příklady najdete na webu Ekoškoly https://ekoskola.cz/cat/cz/menu-pro-zmenu a
zahraniční i na webu Menu pro změnu.
Proč ho rozjet právě teď? Je to něco nového. V dnešní době je jídlo aktuálním tématem. A navíc, teď
můžeme 10 školám přispět částkou 3 000 korun. Navíc získáte možnost zúčastnit se Konference
Menu pro změnu, která proběhne v Praze 7. 10. 2017 a získáte na ní jak odborné informace k tématu,
tak inspiraci od škol, které s tématem pracovaly.
Jak je možné finance získat? Domluvte se v Ekotýmu, jestli by vás téma lákalo. Pokud ano, napište do
20. 9. 2017 email na ekojidlo@terezanet.cz s informací, že máte zájem se zapojit. Pak projděte
otázky k Analýze k tématu, vyberte si alespoň jednu oblast a zjistěte, co byste chtěli ve škole změnit.

Naplánujte si informační kampaň a nějakou konkrétní změnu, které byste rádi dosáhli ne konci
školního roku. Popište kampaň i své cíle do formuláře Žádost o finanční podporu v příloze a pošlete
emailem do večera 2. 10. 2017. Vaše žádosti bude hodnotit komise podle kritérií, které najdete
v příloze.
Co vás čeká, když získáte finanční podporu? Pokud budete komisí vybráni, zašleme vám smlouvu a
na jejím základě pošleme finance. Finance je potřeba vyčerpat během podzimu na aktivity spojené
s projektem. Budeme potřebovat zaslat vyúčtování (kopie účtenek) do Vánoc 2017. Je potřeba
v tomto období uskutečnit jednu akci pro školu (alespoň jeden stupeň školy) nebo pro veřejnost,
která bude součástí vaší kampaně a bude informovat o zodpovědné spotřebě potravin, a hlavně o
vašem tématu. Můžete využít nějaké osvědčené akce a spojit ji s informováním o projektu a o
tématu. Dále budeme také potřebovat informace o dalších aktivitách (schůzky Ekotýmu, zařazení
tématu do výuky apod.), které do konce kalendářního roku uskutečníte (stručné info o akci, počet
lidí, kteří se zúčastnili, fotografie, případně články apod.).
Více informací najdete v příloze emailu.
Zaujala vás možnost rozjezdu tématu s finanční podporou? Chtěli byste vědět víc nebo máte chuť se
rovnou zapojit? Napište na ekojidlo@terezanet.cz nebo volejte na telefonní číslo 734 504 230.
Hlaste se do 20. září 2017. Přednost dostanou školy, které ještě nebyly v rámci projektu Menu pro
změnu zapojeny, ale šanci mají i školy, které byly v projektu v předchozích dvou letech.

Těšíme se na vaše kampaně!
Za tým Menu pro změnu Jitka Krbcová

