Občianske združenie TATRY
vyhlasuje súťaž pre základné
a stredné školy

Prihláška do súťaže
„Na skládky nie sme krátki!“
Okres
Názov školy (skupiny)
Adresa školy (skupiny)
Titl., meno a priezvisko
štatutárneho zástupcu
školy (vedúceho skupiny)
Telefón
Fax
E-mail
http://
Titl., meno a priezvisko
koordinátora
Adresa koordinátora
Telefón koordinátora
E-mail koordinátora
Záujem o prednášky
(„áno“ – „nie“, v prípade
odpovede „áno“ uviesť
počet prednášok pre
skupiny 25 – 30 ľudí)
Záujem o výstavu
„Na skládky nie sme
krátki!“ („áno“ – „nie“)
Dátum vyplnenia

Dobrovoľníctvo ako cesta zmeny
Študuješ na strednej či vysokej škole a chceš zvýšiť svoje prezentačné
a komunikačné schopnosti? Baví Ťa pracovať s mladými ľuďmi a rovesníkmi?
Si už zamestnaný, ale Tvoj pracovný čas je flexibilný a voľný čas si ochotný
venovať v prospech životného prostredia? Máš pozitívny vzťah k prírode a stav
životného prostredia Ti nie je ľahostajný? Rád chodíš do terénu? Si odvážny,
vytrvalý a cítiš, že Slovensko potrebuje zmenu? Ak si odpovedal/a „áno“, tak
hľadáme práve Teba!

súťaž!

Občianske združenie TATRY
KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš
tel.: 044 /553 10 27
e-mail: oztatry@slovanet.sk

Podpis koordinátora
P r o j e k t O Z TAT R Y „ N a s k l á d k y n i e s m e k r á t k i ! “ p o d p o r i l i :
Podpis štatutárneho
zástupcu školy a pečiatka
školy

PROGRAM ŠVAJČIARSKO-SLOVENSKEJ SPOLUPRÁCE
SWISS-SLOVAK COOPERATION PROGRAMME

Slovenská
republika
Na projekte sa finančne spolupodieľajú
Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika.

B LO KOV Ý G R A N T P R E MVO A PODPOR U PA R TNER STIE V ŠVA JČ IA R SKO - SLOVENSKE J SPOLUPR ÁC E
R EA L IZ UJE NA DÁC IA EKOPOL IS
V S P O LUP R ÁCI S PA R T N E R M I N A DÁCI O U SO CI A A K A R PATSKO U N A DÁCI O U

W W W. B G S F M . S K

„Nikto nerobí väčšiu chybu ako ten, kto nerobí
nič v presvedčení, že to málo, čo urobiť môže, je
bezvýznamné.“ Edmund Burke

Cieľ súťaže

Podmienkou zaradenia do súťaže

Konzultácie

Cieľom súťaže je iniciovať realizáciu praktických a osvetovopropagačných aktivít, týkajúcich sa problematiky nelegálnych skládok
odpadu a inváznych druhov rastlín: boľševník obrovský (Heracleum
mantegazzianum), ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia),
pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria), slnečnica hľuznatá
(Helianthus tuberosus), netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera),
zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis), zlatobyľ obrovská (Solidago
gigantea), s nasledovnými očakávanými výstupmi:

je vyplnená prihláška zaslaná na adresu:
Občianske združenie TATRY, KEMI 627/5, 031 04 Liptovský Mikuláš

OZ TATRY poskytne školám
(aktívnym skupinám)
konzultácie a metodickú pomoc
prostredníctvom týchto kontaktov:

•

•
•

zmapované lokality výskytu nelegálnych skládok odpadu resp.
inváznych druhov rastlín v katastrálnom území obce, či v inom
vymedzenom území (skupina obcí, mikroregión, okres),
aktivity zabezpečujúce odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu a
inváznych druhov rastlín zo zistených lokalít,
osvetovo-propagačné aktivity, súvisiace s prioritami súťaže.

•

Priebeh súťaže
1.

Po prihlásení do súťaže zašle OZ TATRY škole (aktívnej skupine)
základné registračné formuláre aktivít pre:

•
•
•

Monitoring životného prostredia
Výchovno-vzdelávacie aktivity (rovesnícke vzdelávanie a pod.)
Iné akcie (brigády, informačné stánky…)

•
•
•

Prioritnými aktivitami súťaže sú: monitoring nelegálnych skládok
odpadu a lokalít výskytu inváznych druhov rastlín a monitoring
protiprávneho konania občanov a firiem v oblasti životného prostredia,
riešenie zisteného stavu v spolupráci s OZ TATRY, inými mimovládnymi
organizáciami (napr. http://www.ekoforum.sk), samosprávou (http://
www.e-obce.sk), štátnou správou (http://www.enviroportal.sk), ŠOP SR
(http://www.sopsr.sk), SAŽP (http://www.sazp.sk), SIŽP (http://www.
sizp.sk) a pod.
Sekundárnymi aktivitami súťaže sú: osvetovo-propagačné aktivity
realizované na škole, v obci, resp. mikroregióne, napr. realizácia
rovesníckeho vzdelávania na škole a v širšej komunite – ďalšie školy
v meste či regióne, aktivity „od dverí k dverám“, informačné stánky,
výstavy, písanie propagačných článkov do obecných a regionálnych
novín, príprava vzdelávacích aktivít do školského a obecného rozhlasu
a pod.

Organizačné pokyny súťaže
Termín uzávierky prihlášok
do súťaže

priebežne

Termín realizácie aktivít súťaže

od 1. 5. 2013 do 30. 11. 2014

Termín zasielania správ
o realizovaných aktivitách
jednotlivými školami (skupinami)

priebežne (jednotlivé typy
formulárov budú prihlásenej škole
doručené elektronickou poštou)

Termín vyhlásenia výsledkov
súťaže

január 2015

•
•

Registračný list nelegálnej skládky odpadu
Registračný list invázneho druhu rastliny

•

Všetky formuláre obsahujú vysvetlivky a sú základnými dokumentmi
pre záverečné hodnotenie aktivít školy v súťaži „Na skládky nie sme
krátki!“ Formuláre taktiež umožňujú jednoduché, prehľadné a priebežné
zaznamenávanie informácií o realizovaných aktivitách a ich pravidelné
zasielanie OZ TATRY.

2.

Škola (aktívna skupina) si sama stanoví rozsah, frekvenciu a časový
harmonogram aktivít súťaže, s ohľadom na jej ciele a prioritné aktivity.
Rozsah aktivít a ich kvalita sú dôležitými hodnotiacimi faktormi súťaže.

3.

Škola (aktívna skupina) priebežne zasiela OZ TATRY informácie
o realizovaných aktivitách, podľa pokynov uvedených v jednotlivých
formulároch. Tieto bude OZ TATRY ukladať do „zásobníka“ vedeného
pre príslušnú školu. Pravidelná komunikácia s OZ TATRY a jej kvalita,
budú taktiež zohľadňované pri záverečnom hodnotení súťaže.

4.

Škola (aktívna skupina) priebežne zasiela OZ TATRY aj výstupy aktivít,
napr.:

•

Fotografie: fotografie dokumentujúce aktivity projektu musia spĺňať
nasledovné požiadavky: formát jpg, bez dátumu na fotografii, min. veľkosť
1 Mb, min. rozlíšenie 600 x 800 dpi. Za fotografie z aktivít nie sú pokladané
fotografie nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín.

•

Kópie článkov z novín a časopisov: je potrebné uviesť názov média a dátum
zverejnenia.

•

Vyplnené Registračné listy nelegálnej skládky odpadu a Registračné
listy invázneho druhu rastliny podľa pokynov uvedených pri jednotlivých
registračných listoch.

telefón: 044/553 10 27
mobil: 0903 028 364
e-mail: oztatry@slovanet.sk

V súvislosti s projektom „Na skládky
nie sme krátki!“ OZ TATRY ponúka
a pripravuje:
•
•

ako aj formuláre na realizáciu monitoringu:

Aktivity súťaže
•

Komunikácia počas súťaže prebieha elektronickou formou.

•
•

prednášky na školách,
výstavu „Na skládky nie sme
krátki!“,
internetovú stránku „Na skládky nie sme krátki!“,
informačné letáky k problematike nelegálnych skládok odpadu
a inváznych druhov rastlín.

Ceny
•

Tri školy obdržia materiálno-technické vybavenie pre skvalitnenie
triedeného zberu odpadu na škole (30 ks interiérových nádob o objeme
40 litrov, nádobu na zber bateriek, lis na plechovky, lis na PET fľaše),
a to v hodnote cca 700,00 €/škola.

•

Všetky prihlásené a aktívne zapojené školy (školy, ktoré budú počas
súťaže komunikovať s OZ TATRY, a priebežne zasielať výstupy projektu),
dostanú od OZ TATRY elektronickou poštou certifikát, potvrdzujúci
účasť v súťaži.

•

•
•

http://www.trashout.me
Ide o aplikáciu pre mobilné
telefóny, prostredníctvom ktorej
môžete mapovať nelegálne
skládky odpadu.
Aplikáciu si môžete zadarmo
stiahnuť do mobilu.
Nevýhody: na základe údajov
v tejto aplikácii nie sú zatiaľ úrady
povinné konať (nejde o podnet
v zmysle zákona o odpadoch
a zákona o správnom konaní).

