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Věc: Výzva ke spolufinancování vzdělávacího projektu
Mnohokrát děkuji všem, kteří svým příspěvkem již podporují vzdělávací projekt: Putování po
zdrojích přenosu a efektivním využití energie II a III a Cesta za vyšší účinností. Hodnotitelská komise
MPO podpořila všechny vzdělávací projekty, o které jsem požádal. MPO tím dává jasný signál, že
má zájem sjednat nápravu neradostné situace: „Nejsou lidi v energetice“, což je jeden ze závěrů
Pačesovy nezávislé komise, který mne přivedl k uspořádání celého projektu. Projekt se také opírá o
tezi podpory technického školství v ČR.
Uspěšná realizace všech akcí je podmíněna spolufinancováním ze strany dalších subjektů.
Vzhleden k rozsahu celého projektu máme prostor pro celou řadu partnerů. Celý cyklus vdělávacích
projektů se setkává se stále rostoucím zájmem, proto jsem o záštitu požádal trojlístek ministrů
(MPO, MŽP, MŠMT). Letošní ročník také bude mít několik mediálních partnerů. Ke spolupráci se
přihlásil celobarevný odborný magazín PRO – ENERGY, který v čísle 4/2009 otiskl obsáhlý článek o
našem prvním putování. Dalšími mediálními partnery jsou časopisy Alternativní energie a Energie 21.
Vaše případná podpora našeho projektu Vám tedy kromě dlouhodobé investice do nastupující generace
mladých techniků a energetiků může být dobrou reklamou. Za své peníze rovněž získáte seznam všech
účastníků a jejich emailové adresy. V případě výraznějšího partnerství se také můžete podílet na
upřesnění obsahu projektu i na výběru účastníků. Každý z partnerů má možnost prezentovat své
výrobky a služby a s celým autobusem také můžeme navštívit i Vaši zajímavou instalaci. Ze všech
projektů bude připravený tištěný sborník, kde budeme popisovat všechny zastávky i odborné přednášky
a kde také může být Vaše reklama. Podrobný program, závěrečnou zprávu, prezentace studentů i
intormativní článek o již realizovaném projektu Putování po zdrojích, přenosu a efektivním užití
energie v budovách I, na který letošní akce tematicky navazují, najdete v seznamu realizovaných akcí
na www.energis24.cz. Realizovaný projekt jsem rovněž přihlásil do soutěže E.ON Energy Globe
Award ČR 2010 v kategorii mládež. Zajímavým partnerem letošního ročníku je katedra Základů
techniky Pedagogické fakulty MU v Brně, která bude získané poznatky využívat k výchově budoucích
učitelů technické výchovy – nejenže vyšle několik studentů, ale v rámci své činnosti v projektu „Jak
věci fungují“ ze získaných informací připraví sérii modelů a počítačových simulací. Tímto se
informace z projektu dostanou mnohem dál, než jen do okruhu jeho účastníků a více tak pomohou
vzbudit zájem studentů o celé energetické odvětví.
Prosím tedy o Vaše laskavé zvážení, zda náš vzdělávací projekt podpoříte formou
sponzorského příspěvku nebo reklamy. Uvítám také, když se zástupci Vašeho podniku zúčastní
našeho projektu v pozici odborných lektorů, nebo nás navštíví alespoň na části našeho putování
s odbornou přednáškou a studentům tak zprostředkují neformální zážitek spojený s Vaší činností.
Vaše vyjádření ohledně partnerství uvítám do konce května, kdy budeme celý program finanlizovat.
V červnu již bude celý program zveřejněný. Projekt budeme realizovat v měsících září a říjnu tohoto
roku.
V Bučovicích dne 3.5.2010
Mgr. Radovan Šejvl
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