
                                                    

 

Hostětínská  
klimatická akademie 

Trápí vás klimatická krize a zdá se vám, že řešení je v nedohlednu?  

Máte chuť s tím něco dělat, jen si nejste jisti co a/nebo jak?  

Jste odhodlaní posouvat společnost k uhlíkové neutralitě tam, kde žijete nebo pracujete?  

Připadáte si v tom sám/a? Chcete se potkat s lidmi, kteří řeší stejné otázky jako Vy? 

Pokud ano, pojďme do toho společně. S odvahou. 

 

Už na to nebudete sami. V klimatické akademii si během půl roku společně povíme, jak udělat 
vše potřebné pro to, aby klimatické aktivity v regionu byly úspěšné. Naučíme se, jak vést 

regionální klimatickou kampaň a jak posunout region k uhlíkové neutralitě.  

Výsledkem spolupráce bude vaše promyšlená a naplánovaná lokální kampaň na ochranu 
klimatu. Pomůžou nám k tomu zajímaví lektoři, špičkoví odborníci i parta podobně naladěných  

účastníků a účastnic akademie.  

Termín: Akademii zahájíme setkáním od 20. do 25. srpna 2021 v inspirativním prostředí 
Hostětína. Další tři živá 1-2denní setkání proběhnou v Brně a jinde do února 2022. 

Cena: 2500 Kč za půlroční akademii 

Přihlášky:  
 

www.veronica.cz/klimaticka-akademie  

 

https://www.veronica.cz/klimaticka-akademie


                                                    

 

Podrobnější informace 
Klimatická akademie je intenzivní komplexní kurz, který si vyžaduje účast na všech setkáních. Mezi 
setkáními bude každý pracovat se svou skupinou či skupinkou a následně výsledek představovat 
ostatním. Velkou část tak bude tvořit samostatná práce, příprava a prezentace ostatním a diskuze s 
kolegy. 

Po celou dobu Akademie budeme o plánovaných kampaních společně diskutovat s účastníky  i lektory, 
získávat zpětnou vazbu a postupně zpřesňovat představy o kampani. 

Témata 

Klimatická krize, sociologický pohled, uhlíková stopa, ochrana klimatu na místní úrovni, občanská 
neposlušnost, právní nástroje pro klimatické aktivisty, plánování kampaní a budování lokálních skupin, 
média, klimatická scéna v ČR, péče o sebe (psychologie), environmentální žal, fundraising a další. 

Podrobnosti k ceně 

Klimatickou akademii podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Zdarma je 
organizace, program, i ubytování. Zaplatíte jen příspěvek na stravu. Cena je 2500 Kč za celou akademii. 
Pokud by částka byla překážkou vaší účasti, dejte nám vědět. Chcete-li umožnit účast i ostatním 
(solidární cena), doporučujeme a oceníme 5000 Kč. 

Zúčastníte se? 

Přihlaste se nejpozději do 26. 7. 2021 vyplněním přihlašovacího formuláře. 

Více informací o Hostětínské klimatické akademii www.veronica.cz/klimaticka-akademie  
 

Klimatickou akademii pořádá Ekologický institut Veronica.  

https://docs.google.com/forms/d/1uxc-VQB_keoFSQD8AktR_l1zGMk8CuAEGB5soZGW8Q8/edit
https://www.veronica.cz/klimaticka-akademie


                                                    

 

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora 

občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále 

inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens 

Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace 

nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří 

Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je 

realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska 

přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů 

v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. 

Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. 

Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska. 

 

 

 

 

 


