
Ekologický institut Veronica a Síť ekologických poraden 
Vás srdečně zvou na konferenci 

20 let ekoporadenství v České republice
Poradenství pro udržitelnost – výzvy, trendy, témata

pod záštitou Mgr. Iva Poláka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje

ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v Brně

Cílem konference je vzájemně sdílet ekoporadenské zkušenosti, poučit se z minulosti, zamyslet 
se nad budoucností ekoporadenství v ČR, dozvědět se poznatky ze zahraničí, zasadit poradenství 
do evropského kontextu. Konference je určena začínajícím i pokročilým poradkyním a poradcům 
a všem zájemkyním a zájemcům o ekoporadenství z veřejné, akademické i soukromé sféry a z ne-
vládních organizací.  Konference se koná s finanční  podporou Ministerstva životního prostředí 
a Jihomoravského kraje. 

Program konference 

  9.30 – 10.00 prezence

10.00 – 11.30 Úvodní blok
10.00 – 10.15 Úvodní slovo, přivítání 

Vystoupení Mgr. Iva Poláka, náměstka hejtmana Jihomoravského kraje
10.15 – 10.35 Vystoupení  zástupce  Ministerstva  životního  prostředí  Ing.  Tomáše  Kažmier-

ského
10.35 – 11.50 Vystoupení Aleše Máchala z Lipky
10.50 – 11.05 Yvonna  Gaillyová,  ředitelka  Ekologického  institutu  Veronica,  předsedkyně 

STEP Některé případy trvaly dlouho. Co přineslo 20 let ekoporadenství u nás
11.05 – 11.30 Christian Schrefel, Rakousko, prezident Evropské asociace ekologických pora-

den Ekologické poradenství v době krize: Zpět ke kořenům a radikálněji! (bude 
tlumočeno)

11.30 – 12.00 přestávka na fairtradovou kávu a čaj, drobné BIO občerstvení

12.00 – 13.30 Kaleidoskop úspěchů ekoporadenství 
Zástupci a zástupkyně environmentálních poraden představí nejzajímavější a nejúspěšnější 
projekty.

13: 30 – 14: 30 přestávka na oběd

14.30 – 16.30 Kulaté stoly
Diskuzní témata: Jak oslovovat a zaujmout veřejnost, Nová spotřebitelská témata, Spolupráce se 
samosprávami, Financování ekoporadenství. 

16.30 – 17.00 Shrnutí, závěrečné slovo

od 17.15 Přípitek, raut, oslava 20 let Ekologické poradny Veronica a  
ekoporadenství v ČR



Organizační informace

Místo konání: Administrativní a školící centrum Krajského úřadu Jihomoravského kraje (Cejl 
73, Brno). Spojení: tramvají  č. 2 a č. 4 od hlavního nádraží, zastávka Körnerova, doba jízdy cca 
5 minut; pak cca 200 metrů pěšky po stejné ulici na levé straně.

Zázemí  pro  konferenci  laskavě  poskytl  Jihomoravský  kraj.  Z konference  nebude  pořizován 
tištěný sborník, příspěvky zveřejníme na internetových stránkách Ekologického institutu Vero-
nica (www.veronica.cz) a zajímavé závěry budou otištěny v časopise Veronica.  

Účast na konferenci je zdarma, zájemcům poskytneme nocleh v Brně z 24. na 25. listopadu. 
a konferenci je třeba se předem přihlásit. Přihlášení je možné pouze přes internet: 
www.veronica.cz/konference 

Pořadatel konference
Ekologický institut Veronica – ZO ČSOP Veronica, Panská 9, Brno, www.veronica.cz

Případné dotazy, prosím, směřujte na vedoucí organizačního týmu: Marianu Zbořilovou, email: 
mariana.zborilova@veronica.cz, tel.: 542 422 756.

http://www.veronica.cz/konference
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