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Prožitkem budeme učit rodiny žít 
s ohledem na naši budoucnost 

Tisková zpráva k projektu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 
do rodinných a mateřských center na Moravě 
 

Jak naučit děti uvažovat a jednat ekologicky, když o ekologii mnohdy nemají páru ani rodiče nebo 

učitelé? Jak ekologickou výchovou a uvědomělostí oslovit vytíženou střední generaci lidí? 

Takové a jiné otázky si často kladou odborníci zabývající se ekologickou výchovou a osvětou. Často se 
naráží na potřebu obnovení bezprostředního srdečného vztahu k přírodě a jejím zdrojům a na 
nepochopení sebe sama jako součásti koloběhu přírody. 

Nejen na základě podobných úvah se zrodil projekt, který přichází s myšlenkou osvojení ekologicky 

šetrného cítění, rozhodování a chování skrze nově nabytou roli, do níže se většina lidí dříve nebo 
později dostane = staneme se čerstvými rodiči, kteří chtějí vše NEJ… pro své děti. Tedy i to 

nejzdravější jídlo, prostředí, budoucnost. Jako rodiče jsme houby, které nasávají nové informace a 
s velkou energií se pouštíme do realizace nových myšlenek a přesvědčení. Zároveň chceme být 
svým dětem těmi nejlepšími vzory.  

V současné době se čerství rodiče rádi schází v rodinných a mateřských centrech (RC a MC), kde sdílí 
a řeší své rodičovské radosti a starosti. A právě na toto prostředí a informační kanál projekt sází. Sází 

na zavedení podprahové i vědomé ekologické osvěty a výchovy do činnosti a nabídky aktivit 
takových center. 

Realizátorem projektu je Proficio, o.s. – spolek, který sám provozuje Rodinné centrum Provázek 
v Novém Jičíně. Odborným partnerem projektu je spolek Eko-info centrum Ostrava (EICO). Aktivity 
projektu jsou určeny klientům rodinných a mateřských center ve třech moravských krajích – 
Olomoucky, Zlínský a Moravskoslezký.  

Jak na to chceme jít? Budeme pracovat s lektory a organizačními pracovníky RC a MC, kteří denně 
s rodiči a dětmi pracují a vytváří pro ně příjemné prostředí a aktivity. Samozřejmostí bude vymýšlení a 
zkouška realizace pravidelných i jednorázových environmentálně zaměřených aktivit pro samotné 
rodiče a děti v zapojených centrech. Výsledkem bude také praktický návod pro jakékoliv rodinné a 
mateřské centrum z ČR a také každodenní osvětový materiál, který budou rodiny rády používat denně 
s jiným než ekovýchovným záměrem. Více najdete na stránkách projektu. 

První  dvoudenní školení „školitelů“ z rodinných a z mateřských center proběhne ve čtvrtek 18.6. 

a v pátek 19.6. V RC Provázek v Novém Jičíně.  

V současné době se do projektu zapojilo 12 rodinných a mateřských center a dvě lesní školky či kluby. Např. 
z OC kraje: RC Provázek z Olomouce, ze ZL kraje: MRC Nebojsa z Bojkovic, MC Klubíčko z Korměříže, RC Knoflík 
z Bystřice p. Hostýnem, Z MSK kraje:Naše místo z Havířova, RC Želvička z Klimkovic, Lesní klub Bezinka z Palkovic.  


