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Seminář OpenSpace v Hostětíně nabídl sdílení zkušeností i nápadů v otázkách
adaptace na klimatickou změnu
Hostětín | 8. února 2016
Od 3. do 7. února probíhal v Centru Veronica Hostětín seminář Otevřený prostor.
Letošní ročník byl věnován tématu místní ekonomiky a klimatických změn.
Pětadvacítka účastníků z neziskového, aktivistického a především akademického
prostředí sdílela své zkušenosti s možnostmi adaptace na klimatickou změnu na
lokální úrovni. Seminář byl závěrečnou akcí projektu „Resilience aneb Proměňme
hrozbu v příležitost“.
Seminář Otevřený prostor: Místní ekonomika a klimatické změny probíhal formou „open
space“, která je neformální způsobem sdílení zkušeností a znalostí. Letošní Otevřený
prostor byl zaměřen na otázky odolnosti vůči extrémním výkyvům počasí, způsobech
lokálního hospodaření s vodou, možnostech podpory místní soběstačnosti či místní
měny.
„Seminář Otevřený prostor byl zajímavý především velkou pestrostí, a to jak účastníků tak
témat. Připravili jsme například diskuzní blok na téma „Je malé milé?“, kde jsme řešili
otázku, zda má resilience větší smysl na úrovni domácností a obcí či spíše regionů a
států. Zaujalo také téma „Co tady poroste za 100 let?“, kdy nás biolog Albert Šturma vzal
na exkurzi po okolí Hostětína a mluvili jsme o proměnách skladby lesů, luční vegetace
suššímu podnebí a šíření některých invazních druhů v důsledku klimatických změn,“
uvedla koordinátorka semináře Eliška Suchanová z Centra Veronica Hostětín.
„Velmi se nám líbil třeba projekt Stanislava Kutáčka z Trustu pro ekonomiku a společnost
o možnostech resilience v domácnosti. Podařilo se mu vybudovat a upravit rodinný dům s
přidruženou kozí farmou v souladu s požadavky na úspory energie a vody,“ řekla
účastnice semináře Karolína Silná z Ekumenické akademie. „Za velký přínos semináře
Otevřený prostor v Hostětíně považuji především propojení aktivních občanů s odborníky
na konkrétní témata,“ dodává Silná.
Seminář Otevřený prostor: Místní ekonomika a klimatické změny pořádal Trust pro
ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica, Katedrou
environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií a Czech Globe.
Kontakt pro média: Jolana Čuprová, jolana.cuprova@veronica.cz., 607718829
hostetin.veronica.cz
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