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Olomouc 30. 10. 2015

Klima se mění, co bylo, už není
Rozvojové večery neziskové vzdělávací organizace ARPOK, o.p.s. pokračují 3. listopadu 2015
besedou na téma „Klima se mění, co bylo, už není.“ V sále Divadla hudby Muzea umění Olomouc
vystoupí od 18:00 Pavel Nováček, vedoucí Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého
v Olomouci.
Host rozvojového večera se bude věnovat především otázce, zda přicházejí změny, které zásadním
způsobem ovlivní život na Zemi, a pokud ano, jestli je ještě možné prosadit preventivní opatření,
nebo už zbývá jen přizpůsobit se novým podmínkám?
„Změny klimatu jsou považovány za jeden z nejzávažnějších globálních problémů. Nejvíce se přitom
dotýkají rozvojových zemí, jejichž hospodářství často závisí na přírodních zdrojích, které jsou právě na
změny klimatu velmi citlivé. Snaha poukázat na tento problém byla spolu s faktem, že listopadovým
tématem Evropského roku rozvoje je ‚Udržitelný rozvoj a opatření v oblasti klimatu,‘ důvodem pro
zařazení besedy na program rozvojových večerů,“ uvádí Jan Klega, pracovník organizace ARPOK, o.p.s.
Pavel Nováček je vedoucím Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje
se na rozvojová studia, globální environmentální problémy a udržitelný rozvoj. Je autorem publikace
Udržitelný rozvoj.
Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální
rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, migrace,
odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech informuje veřejnost,
a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění kolem sebe.
Akce se koná v rámci Evropského roku rozvoje. Projekt Evropský rok rozvoje v Olomouci je podpořen
z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu
zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Informace o Evropském roku rozvoje: https://europa.eu/eyd2015/cs
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