Návratka

(můžete ji vyplnit i na internetu na http://www.nesehnuti.cz)

SYMPATIZANT / SYMPATIZANTKA NESEHNUTÍ
Titul, jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa:
E-mail:
Příspěvek posílám na Transparentní účet NESEHNUTÍ B r n o
č. 1190794001/2400 vedený u eBanky.


složenkou ve výši ........................ Kč

 vkladem hotovosti ….................. Kč na pobočce eBanky, a. s.
 trvalým příkazem k úhradě ve výši …..................................... Kč
měsíčně/čtvrtletně z bankovního účtu číslo:
………….….............................................................
 jednorázovým příkazem k úhradě ve výši ...................... Kč
z bankovního účtu číslo:
………….….............................................................
Vaše ﬁnanční podpora nám umožní pokračovat v řadě započatých kampaní a projektů na ochranu lidských práv a životního
prostředí.
V případě zaslání ročního příspěvku ve výši 365 Kč (= 1 Kč denně)
a více jednorázově, nebo 30 Kč a více měsíčně (90 Kč čtvrtletně),
odpovězte prosím na následující otázky (nehodící se škrtněte):
1) Mám zájem o zasílání zpravodaje Alarm:
ANO
NE
2) Mám zájem o zasílání dalších informačních materiálů:
ANO
NE
3) Mám zájem o zasílání informací o akcích:
ANO
NE
4) Mám zájem o zasílání tiskových zpráv NESEHNUTÍ:
ANO
NE
5) Mám zájem aktivně se zapojit do činnosti NESEHNUTÍ:
ANO
NE
Děkujeme Vám za vyplnění a poslání této návratky, je pro nás velmi
důležitá pro správnou identiﬁkaci Vašeho příspěvku (pouze z bankovního účtu nelze rozpoznat odesilatele platby).
Finanční dary ve výši 1 000 Kč a více u fyzických osob a 2 000 Kč
a výše u právnických osob lze odečíst ze základu daně. Darovací
smlouvu Vám rádi na Vyžádání zašleme.

Poznámka: vložte do obálky a pošlete na adresu NESEHNUTÍ.



podpis sympatizanta / sympatizantky NESEHNUTÍ
Podpisem dávám výslovný souhlas se zařazením údajů do evidence sympatizantů/ek
NESEHNUTÍ (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů).

č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím).

č. 83/1990 Sb., o sdružování
občanů.

Vedení delších kampaní
Právní postupy, mediální práce, veřejné akce a podobně lze
uspořádat do kampaně, což je
ucelené pásmo činností, které
má stanoveno východiska, cíle, metody postupu apod. Výhody kampaně jsou v tom, že
udržují práci na řešení problému a umožňují další zapojování lidí do aktivit.

Peníze na ochranu ŽP
Je možné, že se vaše aktivity rozšíří z jedné konkrétní
kauzy na více kauz nebo na
nějaký dlouhodobý problém
a budete chtít vyvíjet i další aktivity (vydávání informačních letáků, provozování
ekologického centra, uspořádání velké akce apod.). Některé aktivity už budete muset ﬁnancovat jinak než ze
svých peněz. Obecně můžete
dostat příspěvky od sympatizantů/ek, od podnikatele/
ky či od nějaké ﬁrmy. Můžete
také dostat grant od nadace
nebo od různých státních orgánů (ministerstva apod.) či
samosprávných celků (kraje,
obce apod.). Více informací
a dalších odkazů najdete na:
- http://www.icn.cz
- http://www.ecn.cz.

Skupinová práce a sdružování
občanů
Pro každou aktivitu nebo celou kampaň je výhodné pracovat ve skupině, kde se práce rozloží, můžete si vzájemně
radit a pomáhat apod. Pro
některé právní kroky je navíc
nutné mít občanské sdružení. To mohou založit 3 osoby,
z nichž nejméně 1 musí být
plnoletá. Vše se řídí zákonem

Ekologický slovníček...
aneb je dobré vědět
Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)
Je vzájemně propojený soubor
přirozených i pozměněných,
avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální ÚSES.

Zvláště chráněná část přírody
Je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny,
geologický útvar, strom, živočich, rostlina nebo nerost.
V ČR se chráněná území dělí
na maloplošná a velkoplošná.

Významný krajinný prvek
Je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná
část krajiny, utváří její typický
vzhled, nebo přispívá k udržení
její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy a dále jsou jimi
jiné části krajiny, které zaregistruje orgán ochrany přírody.

Biotop
Je soubor veškerých neživých
a živých činitelů, které ve
vzájemném působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace,
společenstva (splňuje nároky
charakteristické pro druhy
rostlin a živočichů).

Ekosystém
Je funkční soustava živých
a neživých složek prostředí,
jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie
a předáváním informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.
Ekologické faktory
Jsou všechny vlivy prostředí
a podmínky existence živočichů v prostředí (eliminují výskyt druhů, působí na zeměpisné rozšíření druhů, mají
vliv na rozmnožování, úmrtnost a stěhování živočichů,
hustotu populací, podporují
vznik různých adaptací).
Ekologická valence druhu
Je určena vzdáleností mezi
minimem a maximem působení ekologického faktoru.
Sukcese
Je vývoj společenstva, spočívající v postupném nahrazování populací určitých druhů
populacemi jiných druhů.
Krajina
Je část zemského povrchu
s charakteristickým reliéfem,
tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky.
Biosféra
Je ekologický systém zahrnující všechny organismy (bioty)
a jimi oživený prostor zemského povrchu (prostředí).
Biodiverzita (druhová bohatost)
Je počet druhů ve společenstvu, na určitém biotopu,
v určitém území.

Ekologická stopa
Je ‚jednotka‘, která udává,
jak velkou plochu produktivní půdy potřebujeme k zajištění konkrétních požadavků.
Obsahuje v sobě vše od potravin, nejrůznějších energií,
dopravy až po konečný vyprodukovaný odpad, a umožňuje
nám tak srovnávat jednotlivé
lidské činnosti z hlediska jejich dopadů na přírodu.
Ekologický luxus
Je ekologicky příznivé chování, které uvědoměle zmenšuje ekologickou stopu, v různé
míře je schopno sebeomezení a vztahuje se k nemateriálním hodnotám.
Princip předběžné opatrnosti
Pokud nevíme, jak může určitý záměr poškodit přírodu
a životní prostředí, měli bychom se ho zdržet.

NESEHNUTÍ

Ekoporadna NESEHNUTÍ

Ekologické problémy mají svoje sociální příčiny a také sociální
důsledky. To nás vede k přesvědčení, že problémy lidí a přírody se
nedají řešit odděleně. Vlády, politické strany a velké ﬁnanční a průmyslové instituce vinou centralizace společnosti často nemohou
být volány k zodpovědnosti za dopady svých rozhodnutí. Částečné řešení vidíme v decentralizaci a samosprávě – přiblížení rozhodovacího procesu těm, jichž se rozhodnutí bezprostředně dotýká.
Pokud má být efektivní, musí jít ruku v ruce s dobrovolnou proměnou hodnot – přesunem důrazu na kvalitní životní prostředí
a dobré mezilidské vztahy.

 máte nějaký dotaz z oblasti ekologicky šetrného chování?
řešíte
problém ohrožení životního prostředí

ve vašem okolí?
chcete
se hlouběji informovat o tématech na
stíněných v tomto letáku?

V současnosti vedeme tyto hlavní kampaně a aktivity:
Bezpečí pro uprchlíky (prosazování lidských práv uprchlíků přicházejících do ČR, volnočasové aktivity pro děti uprchlíků), Ženská
práva jsou lidská práva (prosazování rovnosti žen a mužů, proti
domácímu násilí), Jídlo místo zbraní (rozdávání veganského jídla
a volnočasové aktivity pro bezdomovce a sociálně slabé), Zaostřeno na hypermarkety (proti výstavbě nových obřích nákupních
center), Zbraně, nebo lidská práva? (proti vývozu českých zbraní
do zemí, kde jsou porušována lidská práva), Ekologická poradna
(bezplatné ekologické poradenství, pomoc občanům/kám v aktivitách na ochranu životního prostředí).

EIA (environmental impact assesment)
Úřední proces hodnocení vlivu na životní prostředí, který
se podle zákona provádí u určených typů staveb.
Územní plánování
Je úřední a technický proces,
který vytváří předpoklady
k zabezpečení trvalého souladu přírodních, civilizačních
a kulturních hodnot v území
(zejména se zřetelem na péči
o životní prostředí).
Správní řízení
Zákonem upravený úřední
proces, v rámci kterého se
odpovědný úřední orgán rozhodne o určitém projektu, záměru, žádosti apod.

zdroje: z.č. 71/1967 Sb.; z.č. 50/1976 Sb.; z.č. 83/1990 Sb.; z.č. 114/1992 Sb.; z.č. 100/2001 Sb.; Begon,
M., Harper, J.L., Townsend, C.R.: Ekologie (1996); Kalvová, J. - Moldan, B.: Klima a jeho změna v důsledku emisí skleníkových plynů (1996); Kolektiv: Doprava a životní prostředí ve městě – Znečištění ovzduší v Praze (1980); Librová H.: Vlažní a váhaví (2003); přednášky Meteorologie a klimatologie - Brázdil R.
(2002); přednášky Územní plánování a urbanismus – Löw J. (2005); Šiška, F.: Ochrana ovzdušia (1981).

Obraťte se na nás 
napište e-mail, dopis, zavolejte,
přijďte po předchozí domluvě.
Ekologické poradenství poskytujeme zcela bezplatně.
http://ekoporadna.nesehnuti.cz

...

Kontakt na ekoporadnu
a na NESEHNUTÍ
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ
Údolní 44, 602 00 Brno
tel./fax: 543 245 342

Podpořte NESEHNUTÍ - pomozte chránit přírodu!
Podpořit dobrou věc už nemůže být snadnější.
Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru:
DMS NESEHNUTI na číslo 87777.
Zaplatíte 30,- Kč. NESEHNUTÍ obdrží nejméně 27,- Kč.
Můžete se také stát sympatizantem/kou NESEHNUTÍ
a podpořit nás trvalým příkazem na transparentní účet
č. 1190794001/2004 (vedený u eBanky).
Na http://www.ebanka.cz/tran_uct/1190794001.html budete moci sledovat hospodaření s Vašimi příspěvky. Děkujeme.

...

e-mail: brno@nesehnuti.cz
http://www.nesehnuti.cz
Další internetové stránky:
http://zbrane.ecn.cz; http://jmz.ecn.cz;
http://uprchlik.ecn.cz; http://www.hyper.cz;
http://stezka.nesehnuti.cz;
http://zenskaprava.ecn.cz
Vyšlo v roce 2005 s ﬁnanční podporou Ministerstva životního
prostředí ČR v rámci výběrového řízení na podporu projektů NNO.
Vytištěno na recyklovaném papíře

Životní prostředí
Tato dvě slova slýcháme v dnešT
ní době velmi často. Je to jen
politická formule, které první
politik/čka přikládá větší význam a druhý/á význam menší? Je pro nás životní prostředí skutečně důležité? Je
poškozováno? Je třeba ho bránit? A pokud ano - jak?
Životní prostředí
Zahrnuje vše, co vytváří
přirozené
podmínky existence organismů
včetně člověka,
a je předpokladem
jejich dalšího vývoje. Jeho
složkami jsou hlavně ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.
Poškozování životního prostředí
P
je zhoršování jeho stavu znečišťováním (vnášením cizorodých předmětů, látek, organismů apod.) nebo jinou
lidskou činností. Jednodušeji – dochází k nežádoucí změně složek životního prostředí
a snižuje se kvalita života organismů včetně člověka.
Ochrana životního prostředí
Zahrnuje činnosti, jimiž se
předchází znečišťování nebo
poškozování životního prostředí, nebo toto znečišťování či poškozování omezuje
a odstraňuje.

S životním prostředím souvisí i pojem ekologie, což je věda zkoumající vztahy a vazby mezi organismy v přírodě
a také jejich vztahy a nároky
vzhledem k neživým složkám
přírody (voda, horniny, půdy,
ovzduší a energie). Ekologie je někdy nazývána i vědou o ekonomice přírody.
V dnešní době také často
slyšíme o environmentalistice, čili vědě o interakci lidské společnosti a zbytku
živé i neživé přírody, která postihuje celé životní
prostředí s vlivy
techniky (vstupy, výstupy),
sociálních vztahů (problematika lidské společnosti) a společenských aspektů (ochrana
přírody).
Nicméně všechny uvedené pojmy lze degradovat na
pouhá slova s neurčitým pozitivním významem a lze je
používat pro ospravedlnění
záměrů nebo činností, které jsou s jejich obsahem neslučitelné. Proto vždy buďme ostražití, když uslyšíme
o tom, že ta a ta stavba zlepší
životní prostředí, ta a ta ﬁrma
je „ekologická“ a ta a ta politická strana má ve volebním
programu životní prostředí.
Důležité jsou konkrétní dopady, činnosti či prosazované záměry.

Ekologické problémy
Má-li mít význam chránit životní prostředí a přírodu,
musí být tyto ohrožovány
a poškozovány. Pokud jsou

ohrožovány, musíme vědět
jak. Pro názornost si některá
ohrožení životního prostředí
popíšeme.

Globální oteplování a změna
klimatu
Jde o to, že průměrná teplota
planety Země pomalu stoupá. Přitom tento jev není přírodní, ale byl způsoben lidmi, a to spalováním fosilních
paliv (ropa, uhlí, zemní plyn),
vypalováním lesů, provozováním velkochovů s dobytkem,
skládkováním odpadů a dalšími činnostmi, kterými se do
ovzduší uvolňují tzv. skleníkové plyny (zejména oxid uhličitý, ale i metan, oxid dusný či freony).
Za posledních
200 let se podnebí stačilo oteplit
již o 0,6°C, v následujícím století však vědci a vědkyně počítají s nárůstem teplot
v rozmezí od 1,4
do 5,8°C. Globální oteplování
přinese častější
přírodní katastrofy (sucha, povodně, bouře, tropické cyklony), tání ledovců a tedy zvýšení hladiny
světového oceánu a další negativní dopady. Proto je potřeba snížit produkci skleníkových plynů a zvětšovat na
planetě plochy lesů (spotřebovávají oxid uhličitý).
Produkce odpadů
Současná konzumní společnost produkuje obrovské
množství odpadů, které končí většinou na skládkách (ničení krajiny, produkce skleníkových plynů, nevyužití
odpadů) nebo ve spalovnách
(produkce toxických plynů,
prachu a popílku, nevyužití
odpadů). Je tedy nutné snížit produkci odpadů (vratné
obaly, změny v chování lidí)

a vzniklé odpady třídit a recyklovat.
Ničení lesů a zeleně
Již ve starověku došlo k likvidaci lesů, zejména v antickém
Řecku a Římě, později došlo
k téměř úplnému zničení lesů
v Evropě (například na našem
území už zbývalo v 16. století méně než 10% velmi řídkých lesů – dnes je to kolem
30%). V současné době dochází k permanentnímu kácení lesních porostů zejména
v tropických oblastech, což je
pro planetu ještě daleko větší
problém. Zeleň je také nedílnou součástí měst, přesto bývá vnímána také jako prvek,
který brání výstavbě a investicím, a dochází ke zbytečnému kácení. U tohoto problému je závěr nekompromisní
– velkoplošné, holosečné kácení pralesů je nutné zcela

zastavit.
Je potřeba se starat o městskou zeleň,
chránit ji
a vysazovat novou.
Technické zemědělství
T
Současné pojetí zemědělství
je nejen silně neetické (týrání
a zabíjení zvířat), ale také neekologické. Velké lány jsou náchylné k erozi, nadměrné hnojení a používání chemikálií

znečišťuje podzemní vodu
i půdu, velkochovy dobytka produkují toxickou kejdu
a skleníkové plyny. Chov (zejména býložravých) zvířat na
maso a jiné produkty je velmi neefektivní. Oproti tomu
rostlinné maloplošné zemědělství je daleko produktivnější a vytváří i vztah člověka
k půdě a přírodě.
Nákupní centra
Nové super- a hypermarkety rostou jako houby po dešti. Často bohužel na místech,

kde již něco dříve rostlo či
žilo. Tyto stavby také podporují rozdělování města do
zón, a tím podporují bujení automobilové dopravy se
všemi jejími negativy. Architektonicky jsou často tyto
uniﬁkované budovy pro naše
města nepřijatelné. Dochází
také k vylidňování městských
center a krachování malých
obchodů. Zboží do hypermarketů je dováženo z daleka. Je proto potřeba stavbu
těchto center regulovat – ve
většině měst v ČR již další výstavba není vhodná.
Doprava
oprava
Doprava byla jedním z nejdůležitějších předpokladů pokroku a rozvoje lidské společ-

nosti. V dnešní době je však
pohyb lidí a zboží doveden
do absurdních rozměrů (doprava zboží do oblastí, kde
se stejné zboží vyrábí apod.).
Navíc v současné době je preferována individuální automobilová doprava (je budována infrastruktura a jsou jí
přizpůsobována i naše města) oproti kolektivní (je odstrkována a znevýhodňována).
Řešení začíná již u územního plánování, které by mělo
vytvořit předpoklady pro rozvoj pěší,

hromadné
a cyklistické dopravy
(a zamezit vytváření
monofunkčních zón ve
městech). Dále je potřeba konkrétními projekty řešit infrastrukturu pro ekologicky šetrnou
dopravu. Také je potřebná
změna přístupu lidí k používání různých druhů dopravy a změna orientace na využívání lokálních zdrojů.
Znečištění ovzduší
Tento ekologický problém se
zdál být (v 90. letech 20. století) již vyřešen, ale rychlý nárůst automobilové dopravy
tento problém s ještě větší silou vrátil zejména do měst,
kde roste produkce toxického mikroskopického prachu
a oxidů dusíku z výfukových
plynů. Opatření jsou stejná
jako opatření pro řešení dopravy ve městech. Dále by
bylo vhodné zavést čištění
silnic a více vysazovat a udržovat zelené plochy a pásy ve
městech.

Na tomto místě by bylo možné vyjmenovávat další a další ekologické problémy (namátkou třeba ozónová díra,
plýtvání energií, znečišťování oceánů i sladkých vod,
mizení rostlinných a živočišných druhů, nešetrnou těžbu, stavby na nevhodných
místech apod.), ale máme
za to, že pro ilustraci to stačí. Jistě to také dostatečně
dokládá nutnost být k život-

nímu prostředí šetrný/á. Nešetrnost jednotlivců je totiž
hlavním důvodem současného špatného stavu životního
prostředí a jeho dalšího ničení. Nevšímavého postoje bohužel zároveň využívají politické a ekonomické elity pro
vlastní obohacení a získávání moci na úkor životního
prostředí, ale i lidských práv
a práv zvířat.

Jak chránit životní prostředí
v praxi?
A teď se jistě ptáte, co se proti
ničení životního prostředí dá
dělat, jestli vůbec něco. Odpověď zní – ano, dá a je to nanejvýš nutné, aby se co nejvíce lidí zasazovalo o ochranu
životního prostředí. Všechny
uvedené problémy, lze vnímat
nejen jako globální, ale je potřeba se dívat i na jejich lokální kořeny (globální oteplování
má jeden z kořínků i v nešetrné
výstavbě nové továrny v malé
obci, nárůst dopravy souvisí
i s výstavbou nového supermarketu, který bude prodávat
dovozové zboží). Řada globálních problémů se již z podstaty na dělí na lokální konkrétní
problémy (ničení zeleně, znečištění ovzduší ve městech se
týká celé planety, ale také jednotlivých měst). Z toho plyne, že každý z nás se může
pokoušet chránit životní prostředí v místě svého bydliště
a pomůže tím nejenom sobě,
ale i celé společnosti. Všechny
možnosti a postupy jsou uvedeny informativně a pro inspiraci. Pro bližší informace nebo
konkrétní aplikaci kontaktujte
naši ekoporadnu (viz poslední
strana letáku).

S paragrafy do přírody
Právo na přiměřené životní prostředí je zakotveno již
v Ústavě České republiky. Stejně tak ochrana životního prostředí a přírody je součástí českého práva. Pro účely
tohoto materiálu je nejdůležitější svobodný přístup
k informacím a účast v rozhodování o životním prostředí. Přístup k informacím je
zaručen zejména zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Podle tohoto zákona má každý/á právo informace vyhledávat a šířit, vyjma případů
stanovených zákonem (poskytnutí by ohrozilo bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, mravnost či jiný
celospolečenský zájem). Orgány státní správy, samosprávné
celky a instituce hospodařící
s veřejnými prostředky mají
povinnost tyto informace
v přiměřené míře poskytovat. Zákon se
nevztahuje na poskytování
ování osobních údajů.
Naopak se
vztahuje na

poskytování obecných informací o různých správních
procesech – tedy i na obecné
informace o územních či stavebních řízeních.
Účast veřejnosti v rozhodování je dána jednak zákonem
č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu,
podle kterého má každý/á
právo účastnit se připomínkování a veřejného projednávání procesu územního plánování. Dále veřejnost může
připomínkovat i procesy EIA,
případně jim předcházející zjišťovací řízení (obě podle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní
prostředí).
Nejdůležitější možnost pro
občany/ky účastnit se posuzování jednotlivých projektů či záměrů (kácení dřevin, umístění stavby, zásahy
do významných krajinných
prvků, udělování výjimek
z ochrany rostlin či živočichů atp.) je dána zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny. Podle § 70
tohoto zákona mají občanská sdružení (viz odstavec
o občanských sdruženích),
jejichž hlavním posláním je
podle stanov ochrana přírody a krajiny,
právo být (pokud o to požádají) informována
o všech zahajovaných správních řízení a mají právo
se stát i účastníkem těchto řízení
(a tedy podávat připomínky a podněty, případně
se odvolat). V praxi se stává,
že zejména stavební úřady tyto povinnosti ignorují nebo
záměrně sabotují.

V případě, že se při svých aktivitách setkáte s nezákonným
jednáním úřadů ve věcech životního prostředí, kontaktujte naši ekoporadnu.

Návratka

(mùžete ji vyplnit i na internetu na http://www.nesehnuti.cz)

DOBROVOLNÍK / DOBROVOLNICE NESEHNUTÍ
Titul, jméno a příjmení:

Životní prostředí v novinách
Média můžete informovat
o svých aktivitách nebo o kauzách poškození či ohrožení životního prostředí. Mohou publikací aktivit a poukázáním
na problémy napomoci řešení těchto problémů. Vždy se
snažte podávat zprávy aktuálně, stručně
a jasně (nejlépe formou
tiskové zprávy
na maximálně 1 stranu
A4). Kontakty na
média získáte z telefonních seznamů
nebo z internetu.

Datum narození:

Veřejné akce
Zahrnují besedy, promítání ﬁlmů, výstavy, informační
stánky, cyklojízdy, demonstrace apod. Účelem takových akcí je problematiku
(například neúnosná automobilová doprava v konkrétním městě) nebo kauzu
(záměr stavby hypermarketu na území parku) přiblížit
veřejnosti a médiím a získat pro svoje aktivity podporu. Důležité je, že akce
musí být zásadně nenásilné
a nesmí ani šířit nenávist.
Nic byste tím nedokázali,
lepší je jít na věc s humorem, pádnými argumenty
a návrhy řešení. Některé veřejné akce (typu demonstrace) je potřeba předem nahlásit obecnímu úřadu či úřadu,
v jehož obvodu se akce bude konat (upravuje to zákon

Mohu vám nabídnout:
 sběr podpisů pod petice
 pomoc s informačními stánky
 účast na akcích
 překlady – jazyk:
 šíření informačních materiálů
 korektury textu
 fotografování
 natáčení videokamerou
 občasný rozvoz autem
 monitorování médií
 malování transparentů
 jiné: .........................................................

Adresa:
Kontaktní telefon:
E-mail:
 Studující - obor: ....................................
 Pracující - obor: ...................................
Jak jste se o NESEHNUTÍ dozvěděl(a):
......................................................................
Zajímám se o tyto kampaně NESEHNUTÍ:
 Zaostřeno na hypermarkety
 Zbraně, nebo lidská práva?
 Ženská práva jsou lidská práva
 Jídlo místo zbraní
 Ekologické aktivity
 Bezpečí pro uprchlíky
 Večery s NESEHNUTÍm
 Knihovna NESEHNUTÍ
 Další aktivity: .........................................

Kolik času týdně chci zhruba činnosti NESEHNUTÍ věnovat: ...........
 zašlete mi, prosím, další informační materiály
Místo pro vaše vzkazy:

podpis dobrovolníka / dobrovolnice NESEHNUTÍ



Životní prostředí?!

Podpisem dávám výslovný souhlas se zařazením údajů do evidence dobrovolníků/ic
NESEHNUTÍ (v souladu se zákonem 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů).

Poznámka: vložte do obálky a pošlete na adresu NESEHNUTÍ.

