Místní akční skupina Pomalší o.p.s

Udržitelně
Jak zlepšit udržitelnost vaší radnice
a podpořit lokální a cirkulární
ekonomiku

Udržitelně

Udržitelně

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.

Hledáte rádi nové cesty, jak dělat práci, které se věnujete, efektivněji, smysluplněji a udržitelněji?
Pořádáte ve městě akce, kupujete dárky pro partnery
nebo vybavení kanceláří? A chcete nejen za peníze z rozpočtu vaší obce získat víc?
Máme pro vás pár jednoduchých tipů a triků, jak to zařídit.
Kromě získání požadovaného předmětu nebo služby
můžete jednoduchým způsobem podpořit
»» zaměstnanost lidí z vaší obce, kteří jsou znevýhodněni
na trhu práce,
»» vzdělávání, praxi a rekvalifikaci,
»» sociální podniky,
»» malé a střední podniky a dodavatelské vztahy,
»» etické nakupování,
»» ekologicky šetrná řešení.
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MAS Pomalší využívá nástroj Komunitně vedený místní
rozvoj (CLLD) pro zapojení obyvatel nebo uživatelů území
na místní úrovni do plánovacích procesů, implementace
strategických dokumentů i vlastní realizace rozvoje území.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD)
představuje nástroj pro nalezení odpovědí na sociální,
environmentální a ekonomické výzvy, přičemž celý proces
probíhá „zdola nahoru“, tedy přímo od místních komunit.
Díky tomu může mít podstatný vliv na životy lidí a vytváření nových myšlenek, společné zavádění těchto nápadů
do praxe a posílení místní kapacity pro rozvoj území.
Zároveň se díky své provázanosti s programovými rámci
a operačními programy stává nástrojem pro koordinované využívání finančních prostředků ze strukturálních
fondů EU.
MAS Pomalší má v rámci své SCLLD vypracované celkem
tři programové rámce, které jsou v souladu s operačními
programy na období 2014-2020:
»» Integrovaný regionální operační program
(alokace 26 698 968 Kč)
»» Program rozvoje venkova
(alokace 18.512.130 Kč)
»» Operační program Zaměstnanost
(alokace 12.103.000 Kč)

Kontakt:
info@maspomalsi.cz
www.maspomalsi.cz
FB @maspomalsi
IDDS: rxhvbtw

Místní akční skupina Pomalší o.p.s.
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Jak na to?
Pár jednoduchých změn vám
pomůže snížit vaší ekologickou
stopu i podpořit místo, kde
úřadujete a žijete.
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EKOLOGICKÝ
ÚKLID

Udržitelně

Uklízení, praní či mytí nádobí jsou činnosti, které se týkají
každého úřadu. Často se přitom využívají chemikálie, které
více nebo méně zatěžují životní prostředí. Navíc tyto prostředky ohrožují naše zdraví. Environmentálně šetrné uklízení nabízejí obvykle sociální firmy, nebo můžete pro vaše
pracovníky uspořádat workshop, jak dělat eko a zerowaste
(bezodpadový) úklid.
Pro běžný úklid si vystačíte s octem, jedlou sodou a citronem
(kyselinou citronovou).
OCET odstraňuje vodní kámen, je antiseptický, odmašťuje
CITRON odstraňuje rez, má antibakteriální, tedy
dezinfekční účinky
JEDLÁ SODA odmašťuje a odstraňuje připáleniny
Workshopy na toto téma nabízí třeba sociální firma
z5smysl, s.r.o.
Ekologické čisticí prostředky nebo nabídku stáčené
drogerie najdete i v běžných řetězcích za velmi příznivé ceny.
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ZELENÉ
ÚŘADOVÁNÍ

Udržitelně

Zelené úřadování je název pro ekologický provoz
nejrůznějšího typu institucí, jako jsou např. obecní,
městské či krajské úřady, školy, školky, domovy pro seniory,
kulturní centra, ale i soukromé firmy a neziskové organizace. Ekologický provoz zahrnuje jak systém ekologického nakupování (zboží i služeb), tak i systémová opatření
zaměřená zejména na provoz a chování (např. nastavení
režimů zhasínání v místnostech, pravidla oboustranného
tisku dokumentů, třídění odpadu a podobně).

Pomůže vám například web zeleneuradovani.cz/ nebo incien.
org/, kde získáte informace o všech možnostech zeleného
nakupování. Nebo můžete využít standardy zeleného
nakupování od Institutu Veronica v Hostětíně (veronica.
cz/), případně využít poradenství a informační materiály
ekoporadny Rosa (ekospotrebitel.cz).
Vaše staré PC odpovědně zlikviduje 1. SOCIÁLNÍ
DRUŽSTVO VLNA, které zaměstnává lidi se zdravotním
postižením.
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MATERIÁLY
PRO ÚČASTNÍKY
PORAD, KONFERENCÍ,
SETKÁNÍ
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Papíry, bloky a psací potřeby mohou být z recyklovaných
materiálů, stejně tak tisk materiálů pro účastníky může být
na recyklovaném papíře.

Design propagačních materiálů vám může pomoci
připravit místní Základní umělecká škola nebo
sociální služby. Zapojíte tak mladé lidi nebo znevýhodněné
spoluobčany do činnosti, která se přibližuje běžné práci
a pomůže jim získat zkušenosti a také vztah k místu, kde žijí.
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STRAVOVÁNÍ
A PLÝTVÁNÍ
JÍDLEM

Udržitelně

Kuchyně ve školách a školkách mohou využívat potraviny od místních farmářů nebo sociálních zemědělců.
Přípravou jídel z lokálních potravin mohou školní jídelny
přispět místní ekonomice i životnímu prostředí Restaurace
a kavárny ve vašem městě se mohou zapojit do inciativ,
jako je např. NESNĚZENO (https://nesnezeno.cz/) nebo do
česko-slovenského systému vratných kelímků na kávu
s sebou tzv. OTOČ KELÍMEK (otockelimek.cz).

Výborné těstoviny do školních jídelen dodává PASTA
ARTIGIANALE FRESCA s.r.o. z Českých Budějovic. Jako sociální
firma dávají pracovní příležitost lidem ohroženým na trhu
práce.
Pražírna Drahonice dodává pro školní jídelny ovocné sirupy
na výrobu ochucených nápojů pro děti bez konzervantů
a další chemie.
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CATERING
Občerstvení je jednou z typických aktivit, při kterých
můžete využít principy odpovědného nakupování. Pokud
si necháváte připravit catering na klíč, můžete dát do
zakázky tyto podmínky:
a. minimalizace odpadů – využívání zálohovaného
opakovatelně použitelného nádobí a zajištění dostatku
košů pro třídění odpadu;
b. nápoje ve skleněných, vratných obalech nejlépe od
lokálních výrobců jako jsou např. Lhenické mošty, nebo
např. limonády z domácích sirupů Pražírny Drahonice;
c. využití surovin ekologicky šetrného zemědělství (ovoce,
zelenina, mléčné výrobky), v Jihočeském kraji jsou to
např. statek Bemagro nebo Minimlékárna Mláka;
d. využití fairtradových výrobků (káva, čaj, čokoláda,
banány), které jsou označeny logem;
e. čerstvé pečivo (ne rozpékané, přivezené v plastových
obalech);
f. širší využití vegetariánských jídel nebo jídel z lokálních
zdrojů a sezonních potravin - snižuje se tak uhlíková
stopa;
g. pro výrobu jídel využití vajec nosnic z volného výběhu.

Jednou z možností jak snížit odpady, je pronajmout si na akci
MOBILNÍ KREDENC – stánek s nádobím, které lze umýt a znovu
použít. Podobně fungují třeba některé kavárny a festivaly
v Praze a Brně. V Jihočeském kraji tuto službu nabízí
re-use centrum KABINET CB.
Ekologicky odpovědné zemědělství je typické pro malé
farmáře.
Skvělou zeleninu nabízí např. ZAHRADA VIDOV.
Poctivý chléb a další pečivo dodá např. pekárna
CHLEBA SE SOLÍ.
Férový catering vám zajistí kavárna FÉR KAFE
v Českých Budějovicích.

(zdroj: MPSV)
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KÁVA, ČAJ
A VODA

Udržitelně

Káva, čaj, voda a další občerstvení pro vaše návštěvy
nebo pro vás může být společensky odpovědné. Preferujte
FAIR TRADE výrobky, výrobky od lokálních dodavatelů nebo
sociálních podniků.
Vodu je možné servírovat ve džbáncích místo plastových
lahví, čaje mohou být sypané nebo koupené v bezobalových obchodech.

Výbornou a osvědčenou kávu najdete v PRAŽÍRNĚ
DRAHONICE nebo v pražírně KÁVA LOKA.
Bezobalové čaje nabízí třeba U DOBRÁKA v Českých
Budějovicích nebo v bezobalovém obchodě TRVALÉ
PYTLIŠTĚ, BUDBEZ nebo v krámku ROZMARÝNKA.
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PROPAGAČNÍ
DARY

Udržitelně

Pokud nakupujete dárky pro své obchodní partnery nebo
partnerská města, zvažte možnost nakoupit je od sociálních podniků, místních poskytovatelů sociálních služeb,
rodinných center nebo klubů důchodců. Podpoříte tak
dobrou věc a získáte originální dárky.
Další možností je využít ekologicky šetrné výrobky nebo
výrobky z programů fairtrade.
Pokud chcete svým obchodním a dalším parterům
a spolupracovníkům darovat balíček voňavé kávy, v Plavu
je od listopadu 2019 nově otevřená pražírna KÁVA
LOKA, která funguje jako sociální podnik. Dárky
z recyklovaných materiálů vám zajistí re-use centrum
KABINET CB.
Charita Kaplice v rámci sociální služby Tolerance
Kaplice nabízí výrobu drobných dárkových předmětů.
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NÁBYTEK

Udržitelně

Při nákupu nábytku je možné se kromě ceny zaměřit i na
způsob výroby, ekologickou stopu nebo pracovní podmínky těch, kteří se na výrobě podíleli. Při novém vybavování kanceláří nebo školek a škol můžete část nábytku
re-designovat a získat tak originální kousky s příběhem.
Dáte tak navíc práci lidem se sociálním znevýhodněním.
Upřednostněte lokální výrobce. Využijte nabídku místní
nábytkářské firmy, střední odborné školy, apod.
Pokud to není možné, zajímejte se CSR prodejce/výrobce.
Oceňovaný program odpovědného chování má třeba
IKEA. Stane se, že se nějaký výrobek poškodí. Ale ne vždy je
takový výrobek nutno vyhodit! V mnoha případech je
možné jej opravit a znovu prodat. Z toho důvodu zřídili
v obchodním domě IKEA oddělení, jehož pracovníci
právě tyto poškozené výrobky opravují a znovu
nabízejí k prodeji. Šetří tak nejen suroviny na výrobu
nového výrobku, ale i životní prostředí.
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ÚDRŽBA
VEŘEJNÉ ZELENĚ

Udržitelně

O zeleň ve vašem městě se mohou starat i sociální firmy
nebo neziskové organizace. Ve spolupráci s Úřadem práce
lze vytvořit pracovní místo pro lidi se zdravotním nebo
sociálním znevýhodněním přímo v technických službách.
Vhodné je pro údržbu zeleně využívat komunitně zpracovaný kompost nebo vytvořit systém hospodaření s dešťovou vodou apod.
Můžete oslovit sociální služby ve vašem okolí a domluvit
se s nimi, že se budou starat o část parku nebo komunitní
zahradu. Pomůžete tak lidem se znevýhodněním získat
pracovní dovednosti a zlepšíte jejich šance na získání
běžné práce.
Ukázkou dobré praxe je spolupráce Úřadu práce
a Technických služeb Kaplice při zaměstnávání lidí se
znevýhodněním.
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PŘÍLEŽITOST PRO
SPOLUPRÁCI

Udržitelně

Environmentální zážitkové programy pro MŠ a ZŠ, které obec
zřizuje, nabízí KONÍČEK o.p.s. nebo VLADYKŮV DVŮR.
Školy se mohou zapojit do mezinárodního programu
EKOŠKOLA (ekoskola.cz/cz), který v Jihočeském kraji
koordinuje Centrum ekologické výchovy Cassiopeia.

ZAPOJENÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ
Pro zajištění části cateringu, některých propagačních
předmětů či pro jiné služby lze zvýhodnit dodavatele, kteří
do plnění zapojí sociální podnik. Zadavatel si může stanovit
míru tohoto zapojení, např. procentem finančního objemu.
Katalog místně dostupných sociálních podniků a neziskových organizací najdete na poslední stránce této brožurky.
ZAPOJENÍ MÍSTNÍCH ŠKOL
Další možností je odebírat služby od místních škol. Studenti
nebo učni si vyzkouší práci na reálných zakázkách, i díky
tomu porostou jejich šance najít si dobrou práci.
Výborný catering umí zajistit například SOŠ a SOU Kaplice.
SPOLUPRÁCE S MÁSTNÍMI NGO
Nevládní organizace mají zkušenosti s environmetální
výchovou, vzděláváním a osvětou a přípravou kampaní
pro školy a širokou veřejnost.
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Adresář
PRAŽÍRNA DRAHONICE
Drahonice 15
Vodňany
www.prazirnadrahonice.cz/
604 209 312

U DOBRÁKA
Česká 17/49
České Budějovice
725 505 617
m.me/obchodudobraka

KABINET CB
Riegrova 1756/51,
České Budějovice
info@kabinetcb.cz
774 093 364

TRVALÉ PYTLISTĚ
Lipenská 1974/12
České Budějovice
607 700 085
info@trvalepytliste.cz

CHLEBA SE SOLÍ
Lesní kolonie 245
Včelná
736 748 211
info@chlebasesoli.cz

CHARITA KAPLICE
Náměstí 42, Kaplice, 382 41
731 604 507
tolerance@kaplice.charita.
cz
731 604 507

FÉR CAFE
Česká 153/38
České Budějovice
381 300 826
luk.cenek@seznam.cz
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1. SOCIÁLNÍ DRUŽSTVO
VLNA
Riegerova 51,
České Budějovice 370 01
720594751
info@vlna-sd.cz

PASTA ARTIGIANALE
FRESCA
U Pily 581
České Budějovice
722 929 270
info@artigianale.cz
KÁVALOKA
Plav 39
České Budějovice
602 432 223
info@kavaloka.cz
Z5SMYSL
Riegrova 1816
České Budějovice
773321033
prusovah@gmail.com
KONÍČEK
Skřidla 5
Velešín
774529773
info.konicekcb@seznam.cz

VLADYKŮV DVŮR
Roudenská 2
Roudné
777 06 88 72
vladykuv.dvur@gmail.com
ZAHRADA VIDOV
Vidov 34
České Budějovice
773 136 455
bedynkyvidov@centrum.cz
KRAJSKÁ SÍŤ
ENVIRONMENTÁLNÍCH
CENTER KRASEC, Z. S.
Fráni Šrámka 1168/35
370 01 České Budějovice
krasec@krasec.cz
KRÁMEK ROZMARÝNKA
Čechova 27
370 01 České Budějovice
604 115 475
sluzebnicek@kramekrozmarynka.cz
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Podělte se s námi o vaše zkušenosti
s odpovědným nakupováním
a úřadováním. Vaše tipy zveřejníme
pro inspiraci ostatním.
Pokud nevíte jak začít,
zprostředkujeme vám vzdělávací
semináře a workshopy, které
vám pomohou pozitivní změny
nastartovat.
Iva Černá, 608 878 775,
cerna@maspomapsi.cz

Staňte se změnou, kterou
postrádáte ve světě.
(mahátma gándhí)

