Centrum Veronica Hostětín Vás zve na LETNÍ
ŠKOLU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE
ve dnech 9.–13. června 2008
Letní škola představuje účastníkům koncept udržitelného rozvoje, ale
zejména jeho metody, nástroje a konkrétní projekty.
Poskytuje prostor pro sdílení specifických znalostí a zkušeností mezi
neziskovými organizacemi, veřejnou správou a dalšími zájemci o dané téma.
Lektoři a již oslovení účastníci letní školy jsou zkušení a ostřílení iniciátoři
komunitních projektů z neziskového prostředí.
Akce je určena pracovníkům neziskových organizací, veřejné správy,
studentům vysokých škol a dalším zájemcům.

Hlavní témata programu:
Udržitelný rozvoj – prezentace zajímavých projektů, diskuse, workshopy
Místní výroba a místní spotřeba – potraviny a energie
Regionální značení a regionální slavnosti
Komunitní plánování, tvorba vize komunity
Exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně a jejich analýza
Komfortní ubytování v energeticky úsporném pasivním domě Centra Veronica,
v 10 pokojích pro 2-4 osoby, každý s vlastním sociálním zařízením.
Cena 1600 Kč zahrnuje ubytování, celodenní stravování (s převahou biopotravin a
místních potravin) a lektorné.
Lze se zúčastnit i jednotlivých částí programu – vyžádejte si prosím podrobnější
program!

Přihlášku a bližší informace
naleznete na http://hostetin.veronica.cz/pozvanky.php?item=123#it123
Kontaktní osoba: Hana Němcová, hana.nemcova@veronica.cz, 572 630 670,
www.hostetin.veronica.cz
Pořádání Letní školy udržitelného rozvoje je podpořeno grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Mediální partner akce: EnviWeb

Rámcový program a lektoři letní školy
Přednášky budou doprovázeny workshopy, večerní program bude vždy tvořen
diskuzními bloky na témata, která si zvolí účastníci. Součástí programu budou
i výlety do okolí, po sochách v krajině atd.

Pondělí 9.6.
• Exkurze po modelových projektech udržitelného rozvoje v Hostětíně
• Udržitelný rozvoj venkova - zajímavé projekty a zkušenosti
Lektoři:
• Blažena Hušková - Poradenské centrum pro venkov (PRVO)
• Jitka Doubnerová - občanské sdružení Frýdlantsko
• Radim Machů - o.s. Tradice Bílých Karpat

Úterý 10.6.
• Platformy a nástroje udržitelného rozvoje (MAS, Program Leader)
• Indikátory udržitelného rozvoje
Lektoři:
• Jana Bačkovská - Ústav zemědělských a potravinářských informací
• Jitka Uhlířová - Trast pro ekonomiku a společnost

Středa 11.6.
• Co je ekonomická lokalizace?
• Energetická soběstačnost
• Podpora biopotravin a místních potravin
Lektoři:
• Naďa Johanisová - Trast pro ekonomiku a společnost, FSS MU Brno
• Stanislav Kutáček - Trast pro ekonomiku a společnost
• Yvonna Gaillyová, CSc. - ZO ČSOP Veronica
• Zuzana Guthová - Rosa, o.p.s.

Čtrvrtek 12.6.
•
•

Exkurze do ZO ČSOP Kosenka, Valašské Klobouky, výlet do přírody
Značení místních výrobků (regionální známky Tradice Bílých Karpat a
Vyrobeno v Beskydech)
• Regionální slavnosti
Lektoři:
• Zdeněk Kučera - Tradice Bílých Karpat, o.s.
• Radka Sachrová - Vyrobeno v Beskydech, o.s.
• Jiří Koreš - Vaváky, o.s.

Pátek 13.6.
• Komunitní plánování; konkrétní příklady využití při podpoře místní ekonomiky
Lektoři:
• Blažena Hušková- Poradenské centrum pro venkov (PRVO), Společnost pro
Jizerské hory, o.p.s.
• Martin Nawrath, Nadace Partnerství

