
Zapojte se do osvětových kampaní LÍSKY a podpořte s námi důležitá témata – PTÁCI, PŘÍRODNÍ ZAHRADA, STROMY, FAIRTRADE a REGIONÁLNÍ 
PRODUKTY, http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane

Hlavním cílem kampaní je osvěta tématu s dopadem na šetrnější a odpovědnější přístup k přírodě a životnímu prostředí. 

Každá kampaň vychází z významného dne či klíčové akce. Ke kampani je sestaven kalendář akcí, zahrnující aktivity a programy zapojených 
a spolupracujících organizací, vydána tisková zpráva, osvětové a didaktické materiály, metodické listy či pomůcky. Ke zveřejnění a sdílení 
uvítáme i vaše náměty, příklady dobré praxe a materiály. Kampaň je prezentována v rozesílce Lísky, na webu a Facebooku.

garant:
Centrum ekologické výchovy 

Žabka při SVČ Klubko 
Staré Město

klíčová akce:
Den ptactva (1. 4.)

kontakt na garanta:
cevzabka@klubkosm.cz

 garant:
DDM Šikula Uherské Hradiště 

spolupráce:
Centrum Veronica 

Hostětín 
 

klíčové akce:
Měsíc školní zahrad (1.–31. 5.), 

víkend otevřených zahrad 
(11.–12. 6.)

kontakt na garanta:
 lenka.pavelcikova@ddmsikula.cz

garant:
Park ROCHUS, 

Uherské Hradiště

klíčová akce:
Den stromů (20. 10.)

kontakt na garanta:
michaela.odstrcilova@

parkrochus.cz 

garant:
LÍSKA, z.s.

klíčová akce:
Světový den pro Fair trade – 

Férová snídaně (14. 5.),
Výstava na stromech (říjen)

kontakt na garanta:
infoevvo@seznam.cz

garant:
LÍSKA, z.s.

spolupráce:
IS pro rozvoj Moravských Kopanic

VIS Bílé Karpaty, Veselí n. M.
Centrum Veronica Hostětín

KOSENKA Val. Klobouky
Envicentrum Vysoké Pole

klíčové akce:
dny otevřených dveří u výrobců 

a na farmách, exkurze, jarmarky, 
slavnosti, školní farmářské dny

kontakt na garanta:
infoevvo@seznam.cz 

Osvětové kampaně LÍSKY v roce 2022
JAK SE MŮŽETE ZAPOJIT:

1. Přípravou a realizací tematické akce

•	 soutěž,	soutěžní	výzva,	výstava
•	 přednáška,	beseda,	promítání	tematických	filmů
•	 výukové	programy	a projektovíé	dny	pro	školy
•	 semináře	a workshopy
•	 exkurze	a vycházky
•	 	jarmark,	slavnost,	piknik,	snídaně	

2. Sdílením kampaně na vašem Facebooku, webu

•	 umístění	banneru	kampaně	na váš	web
•	 sdílení	akcí	na vašem	FB,	webu	apod.
•	 sdílení	zkušeností,	příběhů,	příkladů	dobré	

praxe, odborných názorů, poradenství či námětů 
na aktivity na facebookové stránce dané kampaně

Co je potřeba pro zapojení udělat:

Pokud máte zájem se do některé z kampaní zapojit 
a chcete, aby vaše aktivita byla součástí kalendáře 
akcí a rozesílky Lísky, odešlete přes GOOGLE 
formulář základní info o akci

https://forms.gle/PffLWtijunJYv37H9

Doporučené termíny odeslání formuláře:

Ptáci   do 15. března
Přírodní zahrada do 15. dubna
Stromy a my  do 5. září
Pokud budete pořádat Férovou snídani, 
registrujte se na www.ferovasnidane.cz 

Průběžně zasílejte pozvánky na akce – 
ideálně v pdf i jpg. 
Aktivity pořádané v rámci kampaně by měly mít 
na pozvánce či letáčku název kampaně, příp. logo 
Lísky – kvůli společné propagaci, identitě a vyjádření 
pospolitosti. 

KONTAKT: 
LÍSKA, z.s. • www.liska-evvo.cz
infoevvo@seznam.cz • tel.: 605 806 840


