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Tematické besedy o klimatických opatřeních – na školách i pro veřejnost
Další klíčovou aktivitou projektu „Klima se mění: Od informací k akci” jsou tematické besedy se žáky a studenty základních či středních
škol a rovněž besedy pro veřejnost. Zaměřením těchto diskuzí je pohled na různé aspekty klimatické změny, a především problematika
konkrétních klimatických opatřeních na úrovni regionu, města či domácnosti.
Hlavní cil debat spočívá ve zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech ochrany klimatu – v případě besed na školách se jedná zejména o
to, jak motivovat mladé lidi k osobnímu zapojení i prosazování a podpoře
adaptačních a mitigačních opatření v jejich bezprostředním okolí.
Prezentované příklady dobré praxe zahrnují například úspornější formy
dopravy, úspory energií a jejich obnovitelné zdroje, změny v životním
stylu, udržitelnější spotřeba vč. znovuvyužití a recyklace zboží a obalů,
sdílená ekonomika, hospodaření s dešťovou vodou, noční chlazení a
denní stínění, budování zelené a modré infrastruktury ve městech, zadržování vody, péče o krajinu a její pestrost.
Beseda s veřejností v Brně (srpen 2019)

Realizované besedy na školách v roce 2019:
•
Jihlava – ZŠ Havlíčkova a ZŠ Seifertova (březen 2019)
•
Opava – Mendelovo gymnázium a Masarykova SZŠ (duben 2019)
•
Brno – Biskupské gymnázium (červen 2019)
•
Brandýs nad Labem a Stará Boleslav – Střední zemědělská škola
(červen 2019)
•
Jilemnice – Gymnázium, SOŠ a SZŠ (září 2019)
•
Uherské Hradiště – Střední uměleckoprůmyslová škola
(listopad 2019)
•
Hranice na Moravě – ZŠ Drahotuše (listopad 2019)
Realizované besedy pro veřejnost v roce 2019:
•
Opava (duben 2019)
•
Praha (červen a srpen 2019)
•
Brno (srpen a září 2019)
•
Liberec (září 2019)
•
Jablonec nad Nisou (září 2019)
•
Týnec nad Sázavou (říjen 2019)
•
Nový Jičín (listopad 2019)

Beseda pro studenty v Jihlavě (březen 2019)

Osvětová beseda o příkladech dobré praxe v oblasti klimatických opatření se může uskutečnit i ve vašem městě.
Cílem projektu “Klima se mění: Od informací k akci” je srozumitelnou
formou seznámit širokou veřejnost s inspirativními a chytrými klimatickými opatřeními, která jsou realizována v různých částech České republiky
– různými aktéry, tedy kraji, městy, obcemi, podniky, vědeckými institucemi, neziskovými organizacemi a v neposlední řadě i aktivními jednotlivci.

Přednáška o změně klimatu pro studenty v Jilemnici (září 2019)

Projekt připravila organizace CI2, o. p. s. | www.ci2.co.cz
Kontaktní osoby:
Mgr. Josef Novák, Ph.D. – vedoucí projektu, email: josef.novak@ci2.co.cz ,
Mgr. Daniel Tichý – manažer projektu, email: daniel.tichy@ci2.co.cz
Beseda se studenty v Opavě (duben 2019)

Webové stránky projektu jsou dostupné na www.klimasemeni.cz
Projekt spolufinancován ze Státního fondu životného prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

