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TISKOVÁ ZPRÁVA

Odolnost komunit vůči klimatickým
semináře Otevřený prostor v Hostětíně.

změnám.

Téma

letošního

Hostětín | 3. února 2016 - Následující čtyři dny budou v Centru Veronica Hostětín
patřit již desátému ročníku semináře Otevřený prostor. Letošním tématem jsou
měkké a lokální cesty k odolnosti vůči klimatickým změnám. Seminář Otevřený
prostor je neformální metodou sdílení zkušeností a nápadů účastníků, kteří se s
otázkami odolnosti komunit vůči klimatickým setkávají v akademickém prostředí,
v neziskovém sektoru či ve své obci. Tento ročník obohatí také host z Velké
Británie. Akce probíhá od 3. do 7. února v Hostětíně na Uherskobrodsku.
"Seminář Otevřený prostor: Místní ekonomika a klimatické změny je závěrečnou akcí
projektu "Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost. Vzhledem k tomu, že
přihlašování na tuto akci bylo otevřeno aktivistům, studentům, členům nevládních a
církevních organizací i místních akčních skupin, radním, zemědělcům, úředníkům či
novinářům, očekáváme silnou a různorodou skupinu s jedinečnými zkušenostmi.
Věříme, že letošní Open Space posune všechny z nás v uvažování o odolnosti vůči
klimatickým změnám na místní úrovni zase o kus dál a zrodí se i pár nových nápadů",
uvedla koordinátorka semináře Eliška Suchanová z Centra Veronica Hostětín.
Pestrá paleta účastníků bude na semináři Otevřený prostor: Místní ekonomika a
kliamtické změny debatovat a sdílet své zkušenosti v otázkách odolnosti vůči
extrémním výkyvům počasí, způsobech lokálního hospodaření s vodou,
možnostech podpory místní soběstačnosti či místní měny. Organizátoři pro toto
setkání zvolili již osvědčený model "open space". Jde o neformální metodu sdílení
zkušeností, znalostí a názorů, v němž mohou být účastníci zároveň lektory či facilitátory
a naopak. Seminář probíhá formou diskusí s předem daným rámcovým okruhem témat.
Na letošní Otevřený prostor přijala pozvání také britská aktivistka Holly Tiffen, která je
absolventkou ekologie na Univerzitě v Ulsteru. S účastníky se podělí o své
dlouhodobé zkušenosti z řady ekologických komunitních projektů, jako je podpora
domácího kompostování, komunitní obnovitelné zdroje či "jídlo z blízka".
Seminář Otevřený prostor: Místní ekonomika a klimatické změny pořádá Trust pro
ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica,
Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií a Czech
Globe.
Více informací: eliska.suchanova@veronica.cz, 572 630 670, www.hostetin.veronica.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

