
Econnect znamená „snadné spojení

Název občanského sdružení Econnect vznikl spojením anglického výrazu Easy Connection,
tedy „snadné spojení”. Sdružení vzniklo v roce 1991 a od svého počátku se zaměřuje především
na jednu základní věc: umožňovat a usnadňovat rychlou a účinnou komunikaci v rámci
nevládního sektoru, ale čím dál více také mezi „nevládkami” a ostatní neangažovanou
veřejností.

 I když se Econnect už ani zdaleka nevěnuje informacím z resortu životního prostředí do té míry, jako
zpočátku (až do roku 1998 se jeho informační aktivity točily v naprosté většině pouze kolem ekologických
informací), přesto se „zelenými tématy“ jeho projekty dodnes jen hemží.

Zpravodajství
Asi navenek nejvýraznějším projektem Econnectu jsou jeho zpravodajské stránky. Ty se na adrese

http://www.ecn.cz objevují v současné podobě od počátku roku 1999. „Naším zaměřením je poskytovat
prostor k prezentaci názorů a postojů nevládních neziskových organizací, pro které jsou klasická média
prakticky nedostupná,” říká koordinátorka obsahové části zpravodajství Econnectu Kateřina Fialová. V
současné době se zpravodajství na Econnectu dělí do čtyř tématických oblastí – Životní prostředí
(http://www.ecn.cz/enviro), Sociální oblast (http://www.ecn.cz/soc), Lidská práva

(http://www.ecn.cz/soc/lidska_prava) a Kultura (http://www.ecn.cz/kult).

Protože tento článek je psán pro Zpravodaj MŽP, podívejme se podrobněji právě na zpravodajství
Econnectu v oblasti životního prostředí. „Enviro”, jak říkají této oblasti její obsahoví správci, přináší na své
titulní adrese http://www.ecn.cz/enviro každý den tři až pět zpráv o tom, co se v daný den v oblasti děje z
pohledu ekologických (i když nejenom těch) nevládních organizací. Ono slůvko „nejenom” v předchozí větě
směřuje ke skutečnosti, že Econnect ve svém zpravodajství o životním prostředí neopomíjí ani nevládní
organizace působící v jiných oblastech. Tak v posledních měsících na stránkách Econnectu k ekologické
problematice promlouvala například Česká katolická charita či nadace Člověk v tísni.

Zpravodajský tým Econnectu chystá na podzim 2001 docela zásadní změny na svých stránkách.
„Zaměříme se víc na zprávy, které návštěvníky navedou ke konkrétním věcem, které mohou pro řešení
daného problému sami udělat,” naznačuje směr dalšího vývoje Monika Jansová, která pro Econnect
spravuje právě oblast Životní prostředí. Ve Zpravodajství Econnectu navíc v nejbližší době přibude nová
rubrika, která se bude věnovat problematice regionálního rozvoje, ale i problémům regionální správy a
samosprávy či lokálním kauzám.

Tematické weby
Když mluvíme o zpravodajském týmu, není možné se nezmínit o specializovaných, tematických

webových stránkách, které stejný tým vždy jednou ročně vytváří a spravuje. Začal v roce 2000 stránkou,
která vznikla před zasedáním Světové banky a Mezinárodního měnového fondu v Praze a stala se během
několika málo týdnů důležitým elektronickým fórem pro prezentaci kultivovaných názorů a reakcí na ně.
Hovoříme o projektu „Globalizace”, který je možné nalézt na adrese http://globalizace.ecn.cz. Kromě již
zmíněného fóra názorů byla „Globalizace” arénou pro diskusi, rozcestníkem po dalších internetových
stránkách, archivem audio a video záznamů a zároveň místem, kde bylo na jedné adrese možné nalézt
odkazy na aktuální zpravodajství ostatních specializovaných zpravodajských webů (například Českých
novin, EkoListu, Lidových novin či Mladé fronty DNES).

Úspěch, který zaznamenal projekt „Globalizace”, vedl obsahový tým Econnectu k tomu, že ve spolupráci
s organizacemi Hestia a Jahoda vytvořil tematickou stránku k Mezinárodnímu roku dobrovolníků, který na
rok 2001 vyhlásila OSN. „Dobrovolník” na adrese http://www.dobrovolnik.cz zužitkovává všechny dobré
zkušenosti, které přinesla „Globalizace”, a ještě je dále rozvíjí. Běžný návštěvník zde najde informace
o tradicích a formách dobrovolnictví, o činnosti dobrovolnických organizací a center, vysvětlení základních
pojmů a on-line zpovědi dobrovolníků, kteří měli chuť se podělit o své zkušenosti. Pro dobrovolníky je na
stránkách připraven seznam dobrovolnických organizací (u nás i ve světě), nabídka aktuálních
dobrovolnických příležitostí a rady, jak být opravdu užitečným a čeho se vyvarovat. Organizace
Dobrovolník.cz informuje o vzdělávacích akcích, možnostech získání grantů a aktivitách ostatních organizací
v oblasti dobrovolnictví.

A co v roce 2002? Valné shromáždění OSN svolalo na září příštího roku celosvětový Summit Země –
Konferenci o trvale udržitelném rozvoji. České „zelené” nevládní organizace se chystají společně
vysvětlovat lidem, co podivný termín „trvale udržitelný rozvoj” v každodenní praxi znamená, a Econnect se
hodlá ujmout internetové prezentace této informační kampaně.

EkoLink a Kormidlo



Econnect ale není jen obsahové oddělení. Sdružení nabízí také technickou podporu nevládním
neziskovým organizacím a vyvíjí nové technické nástroje a internetové aplikace. Jednou z nejnovějších
aplikací je publikační systém „Toolkit”, s jehož pomocí je možné uživatelsky velmi jednoduše a rychle
publikovat aktuální zpravodajství, tiskové zprávy, ale také vytvářet databáze odkazů či chystaných akcí. Pro
publikaci svého zpravodajství Toolkit používá sám Econnect, ale například i internetový deník EkoList po
drátě. Své tiskové zprávy pomocí toolkitu zveřejňuje například Hnutí DUHA, Greenpeace či Ekologický
právní servis.

Na Toolkitu je vybudován i Kalendář akcí v občanském sektoru (http://kalendar.ecn.cz). Právě na
kalendáři lze vidět další vlastnost, kterou Toolkit (ale i samotný Econnect) podporuje, a tou je vzájemná
spolupráce organizací a výměna informací. Nezisková organizace tak může mít svůj vlastní toolkitový
kalendář akcí, kdy se jejich akce objevují nejen na jejich internetových stránkách, ale automaticky se
publikují i v souhrnném kalendáři Econnectu (a pří-padně i v kalendářích dalších). Tak je tomu například
u kalendáře akcí ze životního prostředí na EkoListu (http://www.ekolist.cz/kalendar.stm), či u kalendáře
Českého svazu ochránců přírody (http://csop.ecn.cz/kalendar.stm).

Další zajímavou aplikací, kterou vyvinul Econnect, je katalog odkazů. I zde je maximálně podpořena
myšlenka vzájemné spolupráce organizací. První z funkčních částí katalogu je EkoLink
(http://www.ekolink.cz), kde naleznete několik tisíc odkazů především na české, slovenské, ale i další
zahraniční stránky s tematikou životní prostředí. Obsahovými tvůrci a správci Ekolinku jsou lidé z
občanského sdružení BEZK. Jednotlivé tematické části pak bude sdružovat souhrnný katalog odkazů v
občanském sektoru Kormidlo (http://www.kormidlo.cz). Souhrnný katalog by měl obsahovat odkazy na
stránky, zabývající se mj. lidskými právy, sociální problematikou, kulturou či rozvojem regionů. Uživatelům
českého internetu by se tak měl dostat do rukou unikátní rozcestník se zaměřením na občanský sektor, a to
zejména v ČR a regionu střední a východní Evropy. Kormidlo však zatím na své uvedení do „ostrého
provozu” teprve čeká.

Málo nás, ale zvládneme hodně
Ve výčtu aktivit, které těch pár lidí, kteří tvoří Econnect, produkují, by bylo možné pokračovat ještě

dlouho. Jmenujme alespoň Press servis (http://press.ecn.cz), který umožňuje nevládním organizacím díky
Econnectu účinně kontaktovat vybraná média a předávat do nich své informace, nabídku tvorby
internetových stránek, takzvaných e-mailových konferencí, či pečlivé vedení databáze grantových
uzávěrek pro neziskové projekty. Ostatně, nejvíce si čtenář může zjistit sám na vlastních stránkách
Econnectu na adrese http://www.ecn.cz. Popřípadě je možné využít dalších kontaktů: Econnect,
Českomalínská 23, Praha 6, telefon 02/2431 1780, 
e-mail: econnect@ecn.cz.
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