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1.   Věcný popis navrhovaného projektu   

1.1. Stručný obsah projektu 
Předkládaný  projekt  je  zaměřen  na  realizaci  osvětové  kampaně  „Dejte  šanci  bioodpadu“  na  podporu 
domácího  a  komunitního  kompostování  a  odděleného  sběru  bioodpadů,  která  kombinuje  standardní 
reklamní prostředky (TV spoty, venkovní reklama, citylights, internet) s osvětvými a výchovnými programy 
(informační  akce  pro  veřenost,  výukové  programy  ve  školách).  Součástí  kampaně  je  i  realizace 
dobrovolnické  služby  „Mistr  nulového  odpadu“  která  přináší  praktickou  pomoc  všem,  kteří  chtějí  třídit 
bioodpad a kompostovat a nevědí jak, dále motivační soutěž kompostů „MISS KOMPOST“.   

Projekt vychází ze zkušeností, které občanské sdružení Ekodomov získalo při realizaci celorepublikových 
osvětových kampaní („Bioodpad – živá hmota pro  nový život“  a  „Miss kompost  2006 a 2007“),  kde se 
jednoznačně ukázalo, že  kampaň nelze opírat o individuální aktivitu jednotlivých krajů,  měst nebo obcí. 
Zároveň navazuje na zkušenosti  společnosti  Eko-kom kdy nejúčinnějším nástrojem pro změnu postojů k 
oddělenému sběru odpadů byla reklamní kampaň.  Projekt  se proto v prvé řadě soustředí  na jednotnou 
celorepublikovou kampaň, na které se finančně podílejí všechny kraje a komerční partner/partneři projektu, 
poté je rozvíjena v krajích a regionech na základě individuálního zájmu a individuálního finančních finančních 
možností.

1.2. Cíl projektu
Realizovat kampaň „Dejte šanci bioodpadu“, která pomůže zvýšit povědomí veřejnosti o nutnosti zajistit 
odpovědné nakládání s bioodpady v domácnostech. Vzhledem k rozdělení kampaně na úroveň 
celorepublikovou a regionální jsou i cíle obou částí kampaně rozdělené.

a) Celorepublikový cíl:

• Zvýšit počet osob, které v domácnosti třídí bioodpad
indikátor: zvýšení počtu odpovědí „Ano“ o 5% v kvantitativním výzkumu 1 uzavřená otázka v průběhu 
sledovaného období květen – prosinec 2008

b) Regionální cíl:

Cíle se mohou lišit podle jednotlivých regionů (krajů měst a obcí), v závislosti na aktuální situaci v nakládání 
s bioodpady. Dále uvedené cíle jsou proto navrženy tak, aby postihovaly charakteristické problémy při 
nakládání s bioodpady. Jejich konečná definice a počet však bude záležet na konkrétním regionu.   

• Realizaci opatření pro předcházení vzniku bioodpadů – motivovat občany ČR k vyššímu zapojení do 
domácího a komunitního kompostování a tím maximalizovat využití bioodpadů v místě vzniku o 5% do 
jednoho roku od zahájení kampaně
Indikátor: počet kompostujících domácností (forma sledování - prohlášení, výkaz, anketa, reprezentativní 
výzkum, odběr kompostéru a pod.).

• Snížení množství bioodpadu ve směsném odpadu o 5% a tím napomoci k plnění cílů stanovených v 
POH ČR.
Indikátor: rozbor SKO před a po kampani

• Zvyšování efektivity odděleného sběru bioodpadů v obcích (dosažení ekonomické udržitelnosti, 
dosažení požadované čistoty) bioodpadu do 6 měsíců od zahájení kampaně.
Indikátor: snížení nežádoucích příměsí v bioodpadu dle požadavků zpracovatelů, zvýšení výtěžnosti a 
optimalizace sběru dle svozových možností a pod.

1.3. Cílová skupina
• dospělí obyvatelé měst a obcí
• děti a mládež
• zastupitelé měst a obcí

1.4. Očekávaný přínos projektu
• vyšší informovanost obyvatel měst a obcí o odpovědném nakládání s bioodpady
• snížení množství skládkovaného bioodpadu.
• snížení množství černých skládek (zejména vyvážení bioodpadu do lesa a do škarp u silnic)
• snížení spalování bioodpadu v lokálních topeništích a na zahradách - vyšší čistota ovzduší
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1.5. Místo realizace projektu
Místem realizace projektu je:

a) Česká republika

b) jednotlivé regiony na úrovni krajů, měst nebo obcí, dle individuálních aktivit odpovědných pracovníků 
nebo organizací a firem v regionech.

1.6. SWOT analýza
SWOT analýza je zaměřená na zhodnocení projektu. Při hodnocení se vychází z údajů popsaných v bodě 
2  .1. Výchozí stav problému   a snaží se hodnotit podmínky pro dosažení cílů definovaných v bodě  1  .  2. Cíl   
projektu.  Vychází  přitom  především  z  aktivit  zaměřených  na  celou  ČR  popsaných  v bodě  2.2.1. 
Celorepubliková kampaň, neboť regionální aktivity budou závislé výhradně na jednotlivých regionech a nelze 
je zde hodnotit. SWOT analýza bere v úvahu i zkušenosti a možnosti realizátora projektu popsané v bodě 7 
Řešitelský tým. 

POZITIVA NEGATIVA

VN
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RY Silné stránky Slabé stránky

• zkušenosti s realizací reklamy a osvětových 
akcí v odpadovém hospodářství

• dlouhodobá komunikace s obcemi a znalost 
jejich potřeb

• jedinečná kampaň svého druhu
• vychází ze strategických dokumentů (POH 

ČR)
• využívá se standardních reklamních 

prostředků
• životní prostředí a zdraví je všeobecně 

příznivě přijímané téma veřejností
• na přípravě kampaně se podílejí specialisté
• jedná se o doposud největší kampaň na 

bioodpady
• kvalitní technické, organizační a personální 

zázemí

• kampaň potřebuje široký vysvětlovací 
prostor, jednoduchá reklamní sdělení 
nestačí k dlouhodobé změně chování

• omezené a nejisté finanční zdroje, z 
toho vyplývá vysoká závislost na 
poskytovatelích finančních zdrojů

• nejistota v rozsahu podpory od 
poskytovatelů reklamních ploch

• v případě nedostatečného financování 
by muselo dojít k omezení projektového 
týmu a k omezení rozsahu kampaně

VN
ĚJ

ŠÍ
  F

A
K

TO
RY Příležitosti Hrozby

• veřejnost začíná vnímat potřebu 
odpovědného nakládání s odpady

• kampaň vytváří nové podnikatelské 
příležitosti (kompostování, výroba bioplynu)

• podnikatelé mohou na podpoře separace 
bioodpadů profitovat (kompostovatelné 
tašky)

• rozšíření internetu umožňuje jako 
vysvětlovací prostor využít internetové 
stránky 

• vládní politika je nakloněna podpoře 

• neudělení grantů a dotací na realizaci 
kampaně

• nezájem pracovníků krajských úřadů o 
problémy obcí s odděleným sběrem 
bioodpadů

• neochota médií podílet se na realizaci 
mediální podpory

• malá podpora problematiky nakládání 
s bioodpady ze strany firem a 
obchodníků

• díky malé komerční podpoře, veřejnost 
vnímá řadu překážek pro třídění 
bioodpadu a kompostování 

• velká část veřejnosti má stále dojem, že 
se jí oddělený sběr bioodpadů a 
kompostování netýká

Duben 2008     Informační kampaň „DEJTE ŠANCI BIOODPADU!““                                     Strana 4 z 13 

mailto:info@ekodomov.cz
http://www.ekodomov.cz/


              V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6, tel.: 234 697 402, e-mail: info@ekodomov.cz, www.ekodomov.cz

2. Výchozí stav a podrobný popis projektu

2.1. Výchozí stav problému
Plán odpadového hospodářství (POH) ČR stanovuje podporu oddělenému sběru bioodpadů, domácímu a 
kompostování.  Toto  ustanovení  vyplývá  z  cíle  snížit  maximální  množství  biologicky  rozložitelných 
komunálních odpadů (BRKO) ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 
hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50 % hmotnostních a výhledově v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních 
z celkového  množství  BRKO vzniklého  v  roce  1995.  Výsledky  rozborů  směsného  komunálního  odpadu 
(SKO) z konce roku 2007 ukazují, že se stav oproti  roku 1995 se zatím příliš nezměnil.  Pokud chceme 
dosáhnout splnění cílů vyplývajících z POH, je nutné klást vyšší důraz na podporu domácího a komunitního 
kompostování a začít realizovat oddělený sběr bioodpadů, a to zejména z lokalit,  kde jsou bytové domy. 
Současná praxe je taková, že obce preferují lokality, kde jsou rodinné domy neboť  svážený odpad je zde 
čistý a je  zde jednoduše a jasně specifikovaná odpovědnost.  Pokud jsou nádoby na bioodpad zdarma, 
dochází u obyvatel v rodinných domech k demotivaci pro kompostování a bioodpad se místo na kompost 
přesouvá do sběrných nádob na bioodpad.  Tím se celý systém zbytečně prodražuje. Cílem této kampaně je 
napomoci ke zvýšení podílu domácího kompostování v rodinných domech a svozu bioodpadů z bytových 
domů. 

Základním atributem úspěšného snižování množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu většinou 
je:
• Finanční  motivace  občanů  založená  na  nižším  poplatku  za  menší  objem  směsného  komunálního 

odpadu (menší nádoba, snížení frekvence svozu).
• Finanční  zvýhodnění  občanů,  kteří  doma  či  komunitně  kompostují  (nemají  sběrnou  nádobu  na 

bioodpad).
• Jasně  definované,  uplatňované  a vymáhané postihy  za znečišťování  veřejných prostranství  odpady, 

které měly být  ve zpoplatněné nádobě. Postihy musí být násobně vyšší,  než je poplatek za sběrné 
nádoby.

• Snadno  dostupné  prostředky  podpory  odděleného  sběru  bioodpadů  (kompostovatelné  sáčky,  tašky, 
koše, kompostéry).

• Kvalitní informovanost občanů, environmentální vzdělávání výchova a osvěta (EVVO) a cílená reklama.

Pokud podporu a systém nastavíme tak, že pro občany bude třídění bioodpadů a kompostování snadné a 
výhodné a budou mít dostatek informací, budou tento systém realizovat. Obce a města v ČR mají různé 
systémy, které vycházejí z místních podmínek. Výše uvedený způsob motivace tak zdaleka neplatí v celé 
ČR. Informační a osvětová kampaň „Dejte šanci bioodpadu“ je zcela nezávislá na systémech nakládání s 
odpady v jednotlivých obcích a může být provázána s libovolnými dalšími aktivitami které již nejsou a ani 
nemohou být součástí tohoto projektu. 

Předkládaný  projekt volně navazuje na osvětovou kampaň „Bioodpad – živá hmota pro nový život“, kterou 
realizovalo občanské sdružení Ekodomov v letech 2005 a 2006 pod záštitou ministra ŽP Libora Ambrozka. 
V předkládaném projektu se využívají  výstupy z výše jmenované kampaně, které se jsou dále rozvíjeny. 
Portfolio propagačních materiálů, které bylo zpracováno v předchozích letech, tvoří dobrý základ pro kvalitní 
osvětovou činnost nejen Ekodomova, ale i dalších středisek ekologické výchovy a ekocenter v celé ČR. V 
únoru  2008  byla  akreditována  dobrovolnická  služba  „Mistr  nulového  odpadu“  a  vznikla  výstava  MISS 
KOMPOST a Nulový odpad. Díky Magistrátu hl.m. Prahy (MHMP) nyní vzniká osvětový reklamní spot „Dejte 
šanci bioodpadu“, který je základem pro stejnojmennou mediální kampaň.       

2.2. Podrobný popis projektu podle aktivit
Ústředním  bodem,  kam  se  kumulují  veškeré  informace  týkající  se  kampaně,  jsou  internetové  stránky 
www.biosance.cz. Jsou zde informace o odpovědném nakládání s bioodpady a materiály ke stažení, které 
jsou  připravené  pro  tisk  a  další  zpracování  při  realizaci  osvěty  ve  městech  a obcích.
Reklamní  kampaň  dejte  šanci  bioodpadu  je  navázána  na  soutěž  MISS  KOMPOST,  která  zhodnocuje 
praktický dopad – oceňuje občany, kteří doma kompostují. Vzhledem k regionálním mutacím této soutěže je 
hlavní důraz kladen na obecné sdělení „Dejte šanci bioodpadu“.

První fází projektu je oslovení krajů, měst, obcí, médií a firem s žádostí o zapojení do kampaně. 
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Celá kampaň bude mít dvě úrovně:
− celorepublikovou, která je shodná pro celou ČR
− regionální, která odvíjí se od aktivit jednotlivých regionů, které chtějí kampaň podpořit ve svém regionu, 

a to s přímou účastí Ekodomova, nebo zcela nezávisle pomocí vlastních osvětových prostředků. 

2.2.1. Celorepubliková osvětová kampaň:

    
2.2.1.1. TV Spot – vysílací kopie
1 x cena 293 600,-Kč , realizováno externími dodavateli na základě zakázky MHMP 0

3 x vysílací kopie TV spotu 18000

CELKEM 18000

TV spot bude upozorňovat na potřebu řešit nakládání s bioodpady a bude podporovat  domácí a komunitní 
kompostování. Spot byl již objednán MHMP a bude jím rovněž ze 100% financován.  vysílací prostor byla 
zažádána ČT pro vysílání v říjnu a v listopadu roku 2008. Dále je vhodné, aby bylo vysílání spotu v ČT 
podpořeno vysíláním v regionálních vzdušných a kabelových TV. Takovéto odvysílání spotů je záležitostí 
individuální  domluvy v regionech. Za tímto účelem budou vytvářeny vysílací kopie spotu pro odbavení v 
profesionálních TV studiích.
Výroba kopií TV spotu „Dejte šanci bioodpadu!“ pro regionální vysílání ( 1 vysílací kopie 6000,-Kč)

2.2.1.2. Venkovní reklama 
130 x billboardy 1 měsíc, realizováno externími dodavateli 304980

Venkovní  reklama  je  standardním  reklamním  nástrojem  uvažujeme  o  využití  ploch  na  a v dopravních 
prostředcích,  nebo  billboardových ploch.  S  ohledem na ekonomické  možnosti   a jednotnost  kampaně  v 
kampani  kalkulujeme  billboardové  plochy  v  počtu  ks  130.  O  počtu  ploch,  přesných  a umístění  bude 
rozhodnuto až bezprostředně před kampaní, neboť plochy budou nakupovány za nekomerční cenu u které 
nelze předem garantovat umístění. 

2.2.1.3. Citylights 
150 x citylights 1 měsíc, realizováno externími dodavateli 327450

Nyní se uvažuje o plochách, které náleží k mobiliáři MHMP (cca 80 ploch) a o plochách v dalších městech a 
obcích  v  ČR.  Plochy  budou  nakupovány za  nekomerční  ceny  a  jejich  konečná  počet  a umístění  bude 
rozhodnuto před kampaní.

2.2.1.4. Internetová reklama a PR tisku
1 x banner na internetovém portálu 1 měsíc – externí dodavatel 101150

PR v tisku 15 000 – úhrada médiím – externí dodavatel 15000

CELKEM 116150

Spolupráce  s  významným  internetovým  portálem  je  důležitým  bodem  kampaně  a  optimálně  doplňuje 
portfolio  reklamních  prostředků.  Reklamní  banner  bude  odkazovat  na  webové  stránky  kampaně 
www.biosance.cz. 
V průběhu osvětové kampaně bude naší snahou, aby se objevili informace i v tiskových médiích. Klasická 
plošná inzerce je však z finančních důvodů nerealizovatelná, proto bude naší snahou umístit  v tisku PR 
článek, případně navázat mediální spolupráci.

2.2.1.5. Miss kompost a Nulový odpad 

Zajištění vyhlášení MISS KOMPOST a Nulový odpad 95350

grafika 10 000,-Kč + autorský honorář 5 000,-Kč 15000

koordinátor Miss kompost a NO 261 hodin á 192,52Kč 50250

administrativní pracovník 261 hodin á 192,52Kč 50250

administrace webů 261 hodin á 192,52Kč 50250
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mobilní internet 11 x 900,-Kč 9900

mobilní telefon koordinátora MK a NO  10 x 300,-Kč 3000

náklady na přípravu akcí - přeprava 20 x 800,-Kč 16000

CELKEM 290000

Klání Miss kompost se snaží podchytit tvořivý potenciál jednotlivců související s procesem kompostování. 
Cílem je neformální výměna  informací o problematice  kompostování a rozvoj  kompostování jako formy 
využívání bioodpadu z domácností, a podpora idey, že kompostování patří k modernímu životnímu stylu.

Do klání Miss kompost se může přihlásit každý, kdo kompostuje pro svoji vlastní potřebu, a to bez ohledu na 
to, o jaký druh kompostování se jedná.

V rámci akce bude průběžně zajišťována publicita akce, evidence přihlášek, komunikace s médii a s obcemi, 
pro akci budou vytvořeny plakátky, pozvánky, bude průběžně zajišťována administrace projektu. Důležitou 
součástí je prezentace akce na internetu, kam se zpracovává výběr z došlých přihlášek.

2.2.1.6. Dobrovolnická služba Mistr nulového odpadu (MNO)

Odborný pracovník a koordinátor dobrovolníků 194000

Ostatní náklady viz příloha – Rozpočet žádosti o dotaci v roce 2008 od MV ČR 220288

CELKEM 414288

Dobrovolnická služba „Mistr Nulového odpadu“ je akreditována Ministerstvem vnitra ČR. Dobrovolník před 
zahájením práce projde čtyřdenním školením občanů, zahrnující teoretickou i  praktickou část.  Teoretická 
část je zaměřena na jednotlivé odpadové komodity, součástí praktické části jsou exkurze do provozů, kde se 
recyklují odpady.  

Jednou  z  hlavních  činností  proškolených  MNO  je  pomoc  při  realizaci  domovního  a  komunitního 
kompostování.  K jejich úkolům patří  také informování spoluobčanů o možnostech recyklace jednotlivých 
druhů odpadů a poradenství v této oblasti. Cílem je zefektivnit oddělený sběr odpadů a minimalizovat černé 
skládky i  množství  směsného komunálního  odpadu.  MNO vykonávají  svoji  činnost  na základě písemné 
smlouvy. Dobrovolník je vždy pojištěn na odpovědnost za škodu na majetku nebo na zdraví, kterou by při 
výkonu dobrovolnické služby mohl způsobit sám nebo by mu mohla být při výkonu dobrovolnické služby 
způsobena. Dobrovolnická služba je vykonávána podle zákona o dobrovolnické službě (č.198/2002 Sb. ze 
dne  24.  dubna  2002).  Na  realizaci  programu  dobrovolnické  služby  Ekodomov  zažádal  o  dotaci  na 
Ministerstvo vnitra ČR (68 000,-Kč), spolufinancování je v žádosti o dotaci plánováno pomocí sponzoringu. 
Zařazením MNO do tohoto projektu jsme se rozhodli požádat o spolufinancování Státní fond ŽP (346 288,-
Kč). 

2.2.1.7. Omnibusové šetření 

1 x Omnibusové šetření úvodní – externí dodavatel 20000

1 x Omnibusové šetření ověřovací na konci projektu – externí dodavatel 20000

Celkem 40000

Omnibusové šetření je prováděno pro sledování výstupů z projektu. První šetření proběhne v květnu 2008 a 
druhé v prosinci 2008. Omnibusové šetření je prováděno jednou uzavřenou otázkou „Třídíte v domácnosti 
bioodpady?“  s  odpovědí  „ANO“  a  „NE“  výzkum nezkoumá další  způsob  nakládání  s  tímto  odpadem a 
předpokládá, že s vytříděný bioodpad je odděleně sbírán nebo kompostován.

2.2.1.8. Grafické práce a autorské honoráře
1 x autorské honoráře 10 000,-Kč 10000

grafická příprava 30 000,-Kč – externí dodavatel 30000

CELKEM 40000
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Jedná se o kreativní přípravu, přípravu podkladů pro tisk billboardů, plakátů citylights, inzerce, pozvánky a 
výrobu internetové reklamy a vyplacení autorských práv. 

2.2.1.9. Poradenství 
4 x odborný pracovník á 6 hodin týdně = 783,4 hodin á 192,52 Kč 150798

cestovné odborných pracovníků 4 x 10 x 200,-Kč 8000

mobilní telefony 3 poradci x 300,-Kč x 10 měsíců 9000

pevné telefonní linky Žatec a Kut. Hora 2 x 200,-Kč x 10 měsíců 4000

internet připojení 10 x 600,-Kč 6000

nájem 10 x 1 350,-Kč 13500

tvorba informačních materiálů svépomocí 2 x 500,-Kč  x 10 10000

náklady na přípravu akcí - přeprava  5 x 800,-Kč 4000

CELKEM 205298

Stabilní  podpora  kampaně  bude  probíhat  na  www.biosance.cz  .  Tato  stránka  je  zároveň  základním 
informačním portálem kampaně. O aktualizaci údajů zodpovídání dotazů a realizaci poradenství se bude 
starat tým odborných pracovníků. Dále bude probíhat podpora kampaně na www.ekodomov.cz.
Důležitým informačním zdrojem jsou i  internetové stránky jednotlivých krajů, měst,  obcí a MŽP, které se 
podle svých možností mají možnost do kampaně zapojit.  

Poradenství  bude  realizováno  čtyřmi  odbornými  pracovníky  Ekodomova  v  rozsahu  cca  6  hodin  týdně/ 
pracovník. Každý z pracovníků má na starosti jednu oblast o kterou se stará.
• školy a školská zařízení (realizováno z CEV Ekodomov v Kutné Hoře)
• veřejnosti (realizováno ze sídla v Praze) 
• města a obce (realizováno z EC Ekodomov v Žatci)

V rámci poradenství budou v realizovány 5 informačních stanů při nejrůznějších příležitostech (Den Země, 
Den bez aut, Biojarmark apod.)

2.2.1.10. Řízení a administrativa a technické zázemí projektu
koordinátor projektu 11 x 20100,-Kč 221100

administrativní pracovník projektu 11 x 10 659,-Kč 117250

cestovné koordinátora a admin. pracovníka 4 x 11 x 200,-Kč 8800

organizační zajištění akcí - dodavatelské 11 x 4 000 44000

pronájem webového prostoru 11 x 800 8800

IT služby 11 x 400,-Kč 4400

nájem kanceláře, energie a služby 11 x 3 075,-Kč 33825

mobilní telefon koordinátora 11 x 1000,-Kč 11000

tvorba informačních materiálů svépomocí 11 x 2 000,-Kč 22000

náklady na přípravu akcí – přeprava 5 x 800,-Kč 4000

Poštovné 11 x 1000,-Kč 11000

Pevná linka Praha  11 x 400,-Kč 4400

CELKEM 490575

Projekt je koordinován ze sídla občasného sdružení Ekodomov v Praze, pro projekt se dále užívá kancelář v 
Žatci a v Kutné Hoře, kde mají své pracoviště odborní pracovníci Ekodomova.
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2.2.2. Regionální osvětové aktivity

2.2.2.1 Tiskové osvětové materiály
V rámci optimalizace nákladů proběhne kompletní grafická a předtisková příprava. Materiály však budou 
tištěny cíleně až na základě aktuální objednávky od jednotlivých krajů, měst a obcí. 
Uzávěrka objednávek  je  stanovena na 15.8.2008.  Uvedené ceny jednotlivých materiálů  jsou  orientační, 
neznáme celkový koncový náklad. Výsledná cena bude rozpočítána podle skutečných aktuálních nákladů, 
uvedená cena je maximální.  

2.2.2.1  .1. Inf. brožura Naše BIOodpady 40str., digitální / tištěná podoba (cena tisku 25,-Kč/ks)  
Brožura zábavnou formou informuje o problematice nakládání s bioodpady, domácím a komunitním 
kompostování v bytech, rodinných domech a firmách.    

2.2.2.1  .2. Samolepící reklama na tramvaje/autobusy   220 x 60 cm (cena tisku 1200,-Kč/ks)  
množství dle objednávek – formát lze upravit dle potřeby 

2.2.2.1  .3. Plakát Dejte šanci bioodpadu! A3  (cena tisku  5,- Kč/ks)  
množství dle objednávek

2.2.2.1  .4.   Plakát Dejte šanci bioodpadu! A2    (cena tisku za 500 ks 3 600,-Kč)  
množství dle objednávek - budou distribuovány do škol a do institucí, kde je možné zajistit jejich vyvěšení.

2.3.2.1  .5. Omalovánky žížalky Žofky 20,-Kč/ks  
množství dle objednávek – připraveno k dodání. 
Omalovánky jsou doplněny praktickými úkoly a aktivitami, které zvyšují znalost o problematice nakládání s 
bioodpady. 

2.2.2.1  .6. Leporelo žížalky Žofky 20,-Kč/ks  
množství dle objednávek  - připraveno k dodání
Leporelo názorně ukazuje celý cyklus bioodpadu, součástí je i názorný přehled toho, co je vhodné k ukládání 
do nádob na bioodpad a ke kompostování.

2.2.2.  1.7. Leták „Dejte šanci bioodpadu“ (1,70 Kč/ks počítáno při nákladu min. 5000 ks)  
Ke kampani bude vytvořen jednoduchý letákk, který bude doplňovat mediální kampaň. Bude se jednat o 
celobarevný leták  formátu A4 složeného na 1/3A4, který bude upozorňovat na nejdůležitější body kampaně.

2.2.2.1.8. Infostan (5 000,-Kč/den)
Ekodomov  poskytuje  městům  a  obcím  informační  stan  s  personálem,  který  je  vybaven  propagačními 
materiály,  informačními  panely  a  aktivitami  pro  děti.  Součástí  infostanu  jsou  i ukázky sběrných  nádob, 
kompostérů a kompostu, jsou zde prezentovány možnosti kompostování a využití kompostu. Na infostanu 
návštěvníci  obdrží  informační  letáky  a  mohou  si  zakoupit  potřebnou  literaturu  či  prostředky  pro  sběr 
bioodpadů a kompostování. 

2.2.2.1  .9. Inzerce a PR články v denících a časopisech (zdarma ke stažení již bylo vytvořeno v předchozích   
projektech)
Materiály,  které  byly  vytvořeny v  předchozích projektech  jsou nyní k  dispozici  na základě registrace na 
www.ekodomov.cz  regionálním redakcím časopisů a deníků.
− komiksové příběhy žížalky Žofky 12 x 
− tématické články 12 x 
− humorné kresby unie karikaturistů k tématu k tématu kompostování 12 x 
− tématické dokumentační fotografie 12 x 

2.2.2.2. Výukové programy ve školách
Školy  budou  prostřednictvím  regionálních  koordinátorů  EVVO  osloveny  a  vyzvány,  aby  se  zúčastnily 
výukového  programu,  prostřednictvím  kterého  budou  do  škol  distribuovány  informace  o problematice 
bioodpadů. 
Účast škol ve výukovém programu je výhradně na rozhodnutí jednotlivých zařízení. 

2.2.2.2.1.Výukový program - Kde je kompost, tam to žije! (nedotovaná cena 45,-Kč/žák)
V rámci projektového týdne bude školám nabídnut výukový program „Kde je kompost, tam to žije!“, který 
poutavou a interaktivní formou oslovuje žáky základních škol. Výukový program mohou realizovat všechna 
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ekocentra, která si od Ekodomova program objednala a jejichž lektoři  byli  pro realizaci tohoto programu 
proškoleni. Seznam ekocenter bude zveřejněn na www.bioance.cz.
Doba trvání je 90 minut. 
Při  nedotované  ceně  u  programů,  které  realizuje  Ekododomov,  žáci  platí  45,-Kč/žák.  V  případě,  že na 
program v rámci tohoto projektu přispěje obec nebo kraj může se cena snížit až na 5,-Kč/žák 

2.2.2.2.2.  Hra  „Odpady útočí“  v  rámci  projektového  týdne  (administrace  a  vyhodnocení  soutěže  2000,-
Kč/soutěž, odměny zajistíme dle individuální objednávky, doporučená celková výše odměn 5000,-Kč)
V  rámci  projektového  týdne  budou  školy  vyzvány,  aby  se  jejich  žáci  zapojili  do  on-line  počítačové  hry 
„Odpady útočí“,  která  je  volně dostupná  na  www.ekodomov.cz.  Počítačová hra  je  založená  na rychlém 
rozhodování, kam příslušný odpad umístit a trénuje tak rutinní nakládání s odpady. V horní části pracovního 
okna se generují různé druhy odpadů a padají směrem dolů. Ve spodní části obrazovky je řada sběrných 
nádob. Kurzorem je ovládán mužíček, který chytá odpady a umísťuje je do sběrných nádob. Hra má několik 
úrovní. V každé úrovni přibývají  další  druhy odpadů,  nádoby a sběrná místa.  Na základě registrace lze 
sledovat  dosažené  výsledky  jednotlivých  soutěžících.  Nejlepší  dosažený  výsledek  pak  může  vyhrát. 
Nejúspěšnější hráči budou odměněni věcnými cenami dle objednávky.

2.2.2.3. Služby pro sledování indikátorů

2.2.2.3.1 Rozbor směsného komunálního odpadu (5000,-Kč/ rozbor)
Ekodomov může zajistit realizaci rozboru směsného komunálního odpadu ve spolupráci s místní svozovou 
firmou,  v  prostorách  sběrného  dvora,  dotřiďovací  linky  apod.  Rozbor  je  vhodné  realizovat  v  prostoru 
chráněném  před  větrem,  deštěm  a  dalšími  povětrnostními  vlivy.  Rozbor  realizuje  ručně  pomocí  svých 
proškolených pracovníků, jednotlivé složky SKO se vždy zváží a výsledky zaznamenají. Za jeden den na 
jednom místě lze tímto způsobem provést rozbor jedné nádoby 1100 litrů, nebo 5 nádob 240 l nebo 10 
nádob 120 litrů. Doprava nádob na rozbor není zahrnuta v ceně.

2.2.2.3.2. Kvantitativní reprezentativní výzkum – místní šetření 
Výzkum bude realizován profesionální výzkumnou organizací – o podmínkách a nabídce se jedná.
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3. Časový harmonogram kampaně
červen  2008 – srpen 2008  Kreativní příprava kampaně.
srpen 2008 – září 2008 Produkční příprava kampaně,  zahájení práce dobrovolníků

MNO.
říjen 2008 – listopad 2008 Mediální kampaň „Dejte šanci bioodpadu“ s vysíláním 

v ČT,  vyhlášení  soutěže  Miss  kompost,  výukové  programy  
ve školách, komunikace s místními samosprávami.

prosinec 2008 - duben 2009  Sběr podkladů  pro hodnocení soutěže Miss kompost,
práce v regionech, EVVO ve školách, informační stany. 

Květen – červen  2009 Vyhlášení vítězů Miss kompost  v rámci veletrhu Biostyl 2009 
a vyhodnocení kampaně.

Variantní časový harmonogram v případě posunu termínu viz bod 6. Rizika a jejich řešení
Tato varianta nabízí větší prostor pro přípravu kampaně v regionech.

červen  2008 – červenec 2008 Kreativní příprava kampaně.
srpen 2008 – září 2008 Produkční příprava kampaně,  zahájení práce dobrovolníků

MNO.
říjen 2008 – listopad 2008 práce v regionech, EVVO ve školách, informační stany, 

spolupráce  s  místními  samosprávami  na  přípravě  informační
kampaně. 

prosinec 2008 - duben 2009  Mediální kampaň „Dejte šanci bioodpadu“ s vysíláním 
v ČT, realizace výukových programů ve školách a průběh 
soutěže MISS KOMPOST

květen – červen 2009 Vyhlášení vítěze MISS KOMPOST v rámci veletrhu BIOSTYL 
2009 a vyhodnocení kampaně.

4. Rozpočet projektu
Rozpočet projektu se bude vyvíjet podle míry zapojení jednotlivých krajů do projektu a podle podmínek, které 
se podaří dojednat s poskytovateli  mediálních ploch. Konečný rozpočet proto bude upřesněn v průběhu 
měsíce dubna 2008.

Mezi hlavní položky rozpočtu patří:
2.2.1.1.  TV Spot – výroba spotu – vysílací kopie 18000

2.2.1.2.  Venkovní reklama – nájem + výroba 304980

2.2.1.3.  Citylights – nájem + výroba 327450

2.2.1.4.  Internetová reklama a PR v tisku 116150

2.2.1.5.  Miss kompost a Nulový odpad 290000

2.2.1.6.  Dobrovolnická služba Mistr nulového odpadu (MNO) 414288

2.2.1.7.  Omnibusové šetření 40000

2.2.1.8.  Grafické práce a autorské honoráře 40000

2.2.1.9.  Poradenství 205298

2.2.1.10 Řízení, administrativa a technické zázemí projektu 490527

CELKEM 2246693
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5. Zdroje financování
Příspěvky krajů cca 66 000,-Kč/kraj 921988 41,04%

Dotace dobrovolnické služby z MVČR 68000 3,03%

Vlastní zdroje CELKEM 989988 44,06%
Dotace ze SFZP 1256705 55,94%
CELKEM 2246693 100,00%

Financování projektu je plánované jako vícezdrojové. Rrozhodnutí MVČR doposud nebylo vydáno, proto jej 
zatím nelze doložit. S kraji nyní uzavíráme dohody o spolufinancování kampaně „Dejte šanci bioodpadu“. 
Tyto dokumenty budou dodány před podpisem smlouvy se SFŽP. Pro případ, že by dotace z MV ČR  nebyla 
udělena, nebo některý z krajů odmítl se projektu účastnit, bude rozpočet odpovídajícím způsobem upraven. 
Kampaň je postavena tak,  aby byla umožněna účinná komunikace s kraji  a s obcemi v ČR pokud bude 
omezena komunikace s některým z krajů, sníží se i  náklady na projekt.  Pokud bude možné financování 
doplnit z jiných zdrojů, bude tak učiněno. viz bod 6. rizika a jejich řešení. 

Regionální náklady budou financovány na základě individuálních objednávek.

6. Rizika a jejich řešení
Hlavním rizikem  je  neochota  krajů  participovat  na  realizaci  kampaně,  což  by  mohlo  vést  k nedostatku 
finančních prostředků. Toto riziko se budeme snažit eliminovat jednáním s MŽP, které by mělo být garantem 
projektu a mělo by tak podpořit ochotu krajů investovat do kampaně. Ve spolupráci s MŽP se budeme rovněž 
snažit hledat další vhodné fondy pro financování kampaně.  

Dalším rizikem je nízká participace měst a obcí na kampani a tím i malý praktický dopad kampaně. Toto 
riziko je řešeno již v samotné koncepci kampaně. Aktivity měst a obcí jsou vázány na individuální objednávky 
a stojí  mimo rámec hlavní kampaně.  Celorepubliková kampaň vytváří ideální  příležitost pro individuální 
kampaně v regionech,  kde  lze využít  synergického  efektu  a realizovat  aktivity  vlastní,  nebo  si  vybrat  a 
přiobjednat  některou z  nabízených aktivit.  Města  a  obce budou o kampani  informovány prostřednictvím 
odborného tisku, poštovních a e-mailových zpráv a prostřednictvím www.biosance.cz a www.ekodomov.cz. 
Celorepubliková  kampaň  bude  založená především na  podpoře  domácího  a  komunitního  kompostování 
komunikace konkrétních systémů sběru bioodpadů, bude ponechána na jednotlivých městech a obcích.

Dalším rizikem jsou  podzimní  volby,  které  pravděpodobně  proběhnou v  říjnu  2008.  V  této  době  budou 
vrcholit předvolební kampaně politických stran a bude zvýšená poptávka po reklamních plochách. Vzhledem 
k  nákupu  ploch  za  nekomerční  ceny  nám budou  přidělovány  plochy,  které  se  neprodají  v  komerčních 
kampaních. Může nastat situace, kdy plochy nebudou vůbec, nebo budou nekvalitní. Díky předvolebním 
kampaním  se  dá  očekávat,  že  některé  firmy  své  kampaně  budou  časovat  po  skončení  předvolebních 
kampaní a zvýšená poptávka proto může trvat i v měsíci listopadu. Řešením pak může být posunutí mediální 
kampaně na březen – duben 2009. Posunutí však musí být koordinováno s vysíláním spotů v ČT a o této 
změně je nutné proto jednat. A může k ní dojít v průběhu realizace projektu.

7. Řešitelský tým
Občanské sdružení Ekodomov vzniklo v létě roku 2004. Jeho posláním je  zvýšit  povědomí veřejnosti  o 
problematice třídění a využívání odpadů, zejména bioodpadů. Pro naplnění tohoto poslání Ekodomov již 
dříve realizovat nejrůznější osvětové kampaně, o jejichž výsledky se předkládaný projekt opírá. Ekodomov 
sídlí v Praze, pobočky má v Žatci a v Kutné Hoře. Ekodomov při své práci využívá široké odborné zázemí 
sítě spolupracovníků z organizací jako je ČZU, CEHO, CZBiom, FŽP UJEP, VURV Chomutov, ČIŽP a pod. 
Ekodomov je členem Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

Tomáš Hodek, je vedoucím týmu. Deset let působil jako jednatel reklamní agentury HBA, následně založil 
výrobní  a  obchodní  společnost  HBABio,  která  se  zabývá  kompostovatelnými  plasty,  zároveň  je  nyní 
předsedou  občanského  sdružení  Ekodomov.  Je  spolutvůrcem  většiny  materiálů  a  aktivit  realizovaných 
sdružením Ekodomov. V rámci projektu má na starosti fundrasing a odpovídá za celkovou realizaci projektu.
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Bc. Jan Šarapatka, v současné době dokončuje studia na ČZU v Praze, od roku 2004 se aktivně podílí na 
kampaních a osvětových aktivitách občanského sdružení Ekodomov, realizuje infostany, organizuje výstavy 
MISS KOMPOST a Nulový odpad a je koordinátorem dobrovolnické služby Mistr nulového odpadu (MNO).
V rámci  projektu  má na starosti  dobrovolnickou službu MNO, infostany,  produkční  práce na kampani  a 
odbornou komunikaci s městy a obcemi.

Ing.  Alena Přibáňová,  je  absolventkou VŠE,  pracovala na projektech  pro  klienty na zámku Štiřín  a na 
zámku v Nelahozevsi, v Ekodomovu se podílí na administraci projektů a na produkčním zajištění školení a 
soutěže MISS KOMPOST a Nulový odpad.  V rámci  projektu  má na starosti  soutěž MISS KOMPOST a 
přehlídku Nulový odpad.

Ing. Iva Maršíková, je absolventkou ČZU v Praze, zabývá se řadu let problematikou Environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), podílí se na  tvorbě a realizaci výukových programů a metodických 
materiálů pro školy. V Ekodomově koordinuje veškeré aktivity související s EVVO. V rámci projektu se stará 
o realizaci výukových programů a aktivit a soutěží ve školách.

Ing. Dana Novotná, je absolventkou ČVUT Fakulty elektrotechniky, prošla řadou firem, kde se zabývala 
programováním a obchodní činností. Je autorkou webových stránek www.ekodomov.cz a www.biosance.cz, 
které administruje,  stará se o kontakt s médii  a rozesílání tiskových zpráv. V rámci kampaně se stará o 
administraci webových stránek, rozesílání a aktualizace tiskových zpráv.

Ing. Přemysl Hautke, je absolventem VŠCHT, fakulty organické technologie. Po obhájení  diplomové práce 
na téma „Finalizace herbicidů Betanal a Treflan“ pracoval jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu 
pro  hnědé  uhlí  v  odboru  životního  a  pracovního  prostředí  se  zaměřením  na  analýzu  složek  životního 
prostředí  s  využitím  plynové  a  kapalinové  chromatografie,  infračervené  spektrometrie  a  řady  dalších 
spektrálních analytických metod. Od roku 1991 byl zaměstnán na městském úřadu v Žatci  jako vedoucí 
odboru životního prostředí a zemědělství. Od roku 2006 spolupracuje při EVVO s občanským sdružením 
Ekodomov  a od roku 2007 je v této organizaci zaměstnán na HPP. Je zakladatelem Ekologického centra 
Ekodomov v Žatci. V rámci kampaně působí jako odborný poradce a regionální koordinátor.

Externí dodavatelé, grafické práce, tiskové práce, TV produkce a účetnictví projektu zajišťujeme pomocí 
externích dodavatelů.

Duben 2008     Informační kampaň „DEJTE ŠANCI BIOODPADU!““                                     Strana 13 z 13 

mailto:info@ekodomov.cz
http://www.biosance.cz/
http://www.ekodomov.cz/
http://www.ekodomov.cz/

	

	1. Věcný popis navrhovaného projektu 
	1.1. Stručný obsah projektu 
	1.3. Cílová skupina
	1.4. Očekávaný přínos projektu
	1.5. Místo realizace projektu

	2. Výchozí stav a podrobný popis projektu
	2.1. Výchozí stav problému
	
2.2. Podrobný popis projektu podle aktivit
	2.2.1. Celorepubliková osvětová kampaň:
	2.2.2. Regionální osvětové aktivity


	3. Časový harmonogram kampaně
	5. Zdroje financování
	6. Rizika a jejich řešení

