Pozvánka
na seminár

 Môžu miestne komunity pomôcť pri
adaptácii krajiny na zmeny klímy

?

Voda
a klimatické zmeny
 5. november 2014 o 9.00 hod.
Kultúrne a spoločenské stredisko, ul. Fraňa Madvu 11, Prievidza
Európska komisia schválila v posledných rokoch niekoľko stratégií a dôležitých dokumentov týkajúcich sa kvality
životného prostredia obyvateľov EÚ. Osobitná pozornosť je venovaná adaptácii krajiny na zmeny klímy. V našich
podmienkach sa v súvislosti s touto problematikou začína hovoriť najmä o potrebe prehodnotiť zaužívané postupy v hospodárení s pitnou
aj dažďovou vodou, v realizácii opatrení na predchádzanie vzniku povodní aj prispôsobeniu sa suchám.
Na plánovaní a realizácii konkrétnych opatrení by sa mali podieľať aj miestne komunity. V niektorých krajinách, Slovensko nevynímajúc,
sa objavujú hlasy, že nie je možné nechať občanom a miestnym samosprávam zodpovednosť za prípravu a realizáciu opatrení na adaptáciu
krajiny, najmä v súvislosti s problematikou hospodárenia s vodou. Je to vraj príliš zložitá téma, musia ju riešiť odborníci a rozhodovať by
mal štát, centrálna úroveň. Iní majú skúsenosti, že mnohé miestne komunity dokážu efektívne a dobre prebrať zodpovednosť za dôležité
témy. Ak dokážu miestne autority vysvetliť dôležitosť participácie, miestni ľudia sa vedia zapojiť nielen do plánovania, ale aj realizácie
navrhnutých opatrení, lepšie rozumejú tomu, čo a prečo sa v meste robí. Našou ambíciou je hľadať odpovede na otázky, či je adaptácia
krajiny a hospodárenie s vodou práve takouto témou, aké typy opatrení už boli v našich podmienkach odskúšané a s akým výsledkom, ako
nerobiť rovnaké chyby a čím je možné sa inšpirovať v budúcnosti.

 Cieľom seminára je
• zvýšiť záujem ľudí o ochranu vody a vodných prvkov
v urbanizovanej krajine
• diskutovať o spoluzodpovednosti miestnych komunít za

 Program:
9.00 – 10.45 I. blok prednášok
témy: zodpovednosť miestnych samospráv a komunít za
plánovanie a realizáciu adaptačných opatrení na zmeny klímy,

plánovanie a realizáciu opatrení na adaptáciu krajiny na zmeny

limity a beneﬁty participácie

klímy

10.45 – 11.00 prestávka

• ukázať praktické a úspešné príklady opatrení na zadržanie

11.00 – 12.15 II. blok prednášok

vody v urbanizovanej aj voľnej krajine a inšpirovať nimi širokú

témy: konkrétne príklady realizovaných adaptačných opatrení

verejnosť

v mestskej krajine, úspešné malé iniciatívy miestnych komunít
12.15 – 13.00 obhliadka parku a priestorov upravených v rámci

 Účastníci:

projektov Revitalizácia mestského parku v Prievidzi (podporený

zástupcovia samospráv, pracovníci miestnych úradov aj štátnej

z programu Nestlé pre vodu v krajine 2013) a Pohoda v parku

správy, študenti, aktívni občania a členovia občianskych združení,

(podporený z programu Pohoda za mestom 2014).

záujemcovia o program Nestlé pre vodu v krajine

Sprevádza Mgr. Ivan Benca z Mestského úradu v Prievidzi.
13.00 – 14.00 spoločný obed, ukončenie semináru

 Organizačné pokyny
Na seminár sa môžete prihlásiť zaslaním emailu s uvedením mena a kontaktnej adresy na adresu paulikova@ekopolis.sk
a to najneskôr 31. 10. 2014 do 16.00 hod. Účasť na seminári je bezplatná. Organizátori zabezpečujú občerstvenie a obed.
Seminár sa uskutočňuje v rámci programu
Nestlé pre vodu v krajine.

Kontakt a viac informácií:
Nadácia Ekopolis
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica
email: paulikova@ekopolis.sk, tel.: 0915 811 195

