DOTEK – schůzka čtyř ředitelů
Tisková zpráva z 18. 1. 2015, Horní Maršov – Trutnovsko
V pátek 16. 1. 2015 přivítala maršovská fara vzácnou návštěvu. Na další z řady společných pracovních
schůzek sem přijeli ředitelé čtyř významných českých organizací, které se zabývají vzděláváním a
osvětou v oblasti udržitelného rozvoje, a plánovali možnosti spolupráce na vybraných náročných
projektech.
Z brněnské Nadace Partnerství přijel pan Michal Veselý, z Národní sítě zdravých měst Petr Švec a za
Informační centrum OSN v Praze pan Michal Broža. Zástupce z Nadace Heinrich-Böll-Stiftung se pro
nedostatek času omluvil, ředitelskou čtyřku doplnil pan Jiří Kulich ze SEVERu.
V dopoledních hodinách představili ředitelé jednotlivých organizací své plány pro rok 2015 a hledali
průsečíky, ve kterých by mohli spojit síly a pracovat společně. Domluvili se na propagaci Cílů
udržitelného rozvoje, které OSN vyhlásí v roce 2015, přemýšleli nad oslavami 70. výročí založení OSN,
které připadne na říjen tohoto roku.
Debatovali také nad tím, jak nejlépe vzdělávat studenty i veřejnost v tématu „klimatických změn“,
protože právě v letošním roce má dojít ke zlomovému mezinárodnímu jednání o nové smlouvě, která
jednou nahradí známý Kjótský protokol. Tyto „klimatické změny“ jsou pro mnoho lidí velmi abstraktním
pojmem, řadu těchto globálních cílů přitom lze převést na velmi praktickou (obecní) úroveň a zapojit do
jejich dosahování i děti, mládež a dospělou veřejnost. Právě SEVER a Nadace Partnerství mají v této
oblasti již velmi bohaté zkušenosti.
Také řešili podrobnosti nového projektu na rok 2015 „Jak vidí EYD (Evropský rok rozvoje) mladí“, na
kterém budou spolupracovat i ostatní partneři (NSZM, UNIC a Nadace Partnerství), některé grantové
záměry zaměřené na zapojování mladých lidí do místního udržitelného rozvoje (především program
Škola pro udržitelný život) a další projekty, např. „studentské konference ke klimatu či jiným
problémům“, projekty v nichž „studentské firmy řeší reálné problémy šetrného cestovního ruchu navrhují pro daný region nový produkt“, „studentské firmy řeší úspory energií pro reálného klienta“
nebo tradiční „specializační studia pro školní koordinátory environmentální výchovy“.
V březnu SEVER představí na jarní škole Národní sítě zdravých měst projekt "Jak vidí mladí lidé Evropský
rok rozvoje a Cíle udržitelného rozvoje OSN". A spolu s ostatními partnery uspořádáme na podzim v Brně
nebo Praze konferenci pro mladé lidi k Evropskému roku rozvoje a Cílům udržitelného rozvoje OSN.
SEVER jako hostitel představil své nové sídlo DOTEK i nejbližší aktivity, které se zde budou konat, jako je
plánovaný festival dokumentárních filmů o domorodých lidech NAIFF, hudební festival DOTEKY
s tématem „Cesty zvuku“ nebo questingový seminář pro učitele.
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