
Vzdělávání k udržitelnému rozvoji 

 

Návrh pro vytvoření Seznamu doporučených lektorů VUR 

ve spolupráce mezi výbory RVUR:  

- Výbor pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VpVUR) 

- Výbor pro udržitelné municipality (VpM).  

 

Na základě jednání mezi výše uvedenými výbory ve dnech 8. prosince 2016 a 13. ledna 2016 

předkládá VpM návrh pravidel pro vytvoření a udržování Seznamu doporučených lektorů VUR, pro 

využití v praxi municipalit a dalších zájemců v regionech ČR. Návrh s pracovní ukázkou je určen 

k diskusi výborů  

a k vytvoření první verze Seznamu. 

Seznam má sloužit zejména pro aktivity municipalit v rámci metody místní Agenda 21 (MA21), která 

je dobrovolným nástrojem pro systematický postup měst, obcí a regionů  k udržitelnému rozvoji. 

MA21 je na národní úrovni koordinována a hodnocena Pracovní skupinou pro MA21 při RVUR (v gesci 

Ministerstva životního prostředí).  

Seznam může být podkladem pro další zájemce o expertní kapacity pro vzdělávání k udržitelnému 

rozvoji v území ČR. 

      

Zásady pro vytvoření Seznamu doporučených lektorů VUR 

1. Seznam doporučených lektorů VUR (dále jen „seznam“) je odborně garantován VpVUR, pro 
uvedení lektora v seznamu je nutné schválení VpVUR. Jednotliví členové obou výborů 
(VpVUR a VpM) mohou navrhovat lektory k evidenci v seznamu, případně zrušení evidence - 
viz bod 3. Seznam může být na základě podnětu jednotlivých členů výborů průběžně 
rozšiřován. 

2. V seznamu jsou uvedeni lektoři, kteří vzděláním, zkušenostmi a referencemi ze strany 
navrhovatele dávají předpoklad vzdělávání ke komplexnímu pojetí udržitelného rozvoje.     

3. V případě nesouhlasu některého ze členů VpVUR nebo VpM není možné uvádět lektora  
v seznamu. Výbory budou nadále průběžně sledovat reference k poskytovaným aktivitám pro 
VUR. V případě nespokojenosti municipalit s  úrovní VUR ze strany evidovaného lektora je na 
základě podnětu některého z členů výborů možno lektora ze seznamu vyloučit. 

4. V seznamu jsou uvedeni lektoři pouze s jejich souhlasem.  

5. Pokud je u lektora v seznamu uveden konkrétní program, týká se doporučení pouze tohoto 
programu. U jednoho lektora je možné evidovat více programů. 

6. Pro správu seznamu bude vytvořen on-line systém umožňující třídění a vyhledávání pro 
uživatele seznamu.  
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Pozn. Sloupce označené * jsou nepovinné 


