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fit 4 future with green skills

Vzdělávací program udržitelného 
rozvoje ECOPROFIT Assistant  
na středních školách  
a ve vzdělávání dospělých 

Cleaner Production  
Center Austria GmbH,  
Rakousko

bit cz training, s.r.o.,  
Česká republika

CTC Polska Sp. z.o.o.,  
Polsko

Training 2000 s.n.c.,  
Itálie

One Planet Ventures,  
Velká Británie

Národní kontaktní místo

bit cz training, s.r.o.
Vinohradská 29/93
120 00 Praha 2 - Vinohrady
Tel.: +420 774 373 795
E-mail: info@bitcz.cz
 www.bitcz.cz 

www.ecoprofit.com

www.ecoprofit.com

ECOPROFIT
Assistant

Oblasti kurzu  
ECOPROFIT Assistant 

Partneři projektu  
fit 4 future>> >>

 ■ Porozumění současným problémům 
životního prostředí

 ■ Osvojení základních znalostí

 ■ Zvýšení povědomí o tématech  
z oblasti životního prostředí 

 ■ Zásady pro praktickou činnost  
a aplikaci v praxi

 ■ Podpora nástrojů pro integraci 
znalostí přímo do soukromé  
a profesní sféry

cz
member of bit group

member of bit group

fit 4 future with green skills

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za 
obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují 
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jejich obsahem. 
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Cílové skupiny>> >> >>Témata Certifikát

Studenti

Přínosy:
 ■ Osvojení znalostí o odpadech, udržitelném 

rozvoji a energetickém managementu
 ■ Mezinárodně uznávaný kurz
 ■ Základy pro hlubší profesní kompetence 

Zaměstnanci

Přínosy:
 ■ Povědomí o ekologických  

a environmentálních otázkách, které 
ovlivňují podnikání

 ■ Zvýšení odborné způsobilosti
 ■ Příležitost navazujícího profesního rozvoje

Udržitelný rozvoj
 ■ Proč udržitelný rozvoj?
 ■ Ekologická uhlíková stopa
 ■ Ochrana klimatu
 ■ Čistší produkce

Energie
 ■ Spotřebitel
 ■ Potenciál úspory energie
 ■ Obnovitelné zdroje energie

Online test

Odpad
 ■ Odpadové hospodářství
 ■ Proč třídit?
 ■ Nápady místo odpadu

ECOPROFIT 
Assistant 
certifikace

ist berechtigt national und international im Auftrag der CPC Austria GmbH als Trainer 

und Coach in der ECOPROFIT/ÖKOPROFIT Akademie tätig zu sein.

is entitled to act nationally and internationally on behalf of CPC Austria ltd as trainer 

and coach within the ECOPROFIT/ÖKOPROFIT Academy.

www.ecoprofit.com

CLEANER PRODUCTION CENTER AUSTRIA 

Informationszentrum für umweltgerechte Produktion GmbH

Certifi cate

 

This is to certify that

has successfully passed all modules and examinations 

of the ECOPROFIT Assistant training.

 

Assistant

fi t 4 future with green skills

This project has been funded with support from the European Commission. This publication refl ects the views only of the author, and the 

Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

John Q. Public 

Mezinárodní ECOPROFIT Assistant 
certifikát je 

 ■ důležitým dokladem znalostí  
v oblasti „green skills“ a ekologie

 ■ základem pro kariéru v oblasti 
udržitelného rozvoje


