27. januára 2014

Dobrý deň všetkým pedagógom, žiakom a priateľom škôl Klimatickej aliancie!

Rada by som vám za združenie Priatelia Zeme-CEPA, ktoré koordinuje Klimatickú alianciu na Slovensku,
zaželala na začiatku nového roka pohodu, pevné zdravie a veľa elánu do života aj práce. A zároveň vás
chcem informovať o našich súčasných aj pripravovaných aktivitách a ponuke pre školy z oblasti ochrany
klímy, energetiky a environmentálnej výchovy.
Predovšetkým sa nám počas najbližších dvoch mesiacov veľmi pravdepodobne podarí otvoriť slovenskú
kanceláriu Klimatickej aliancie. Bude v sídle nášho združenia na Ponickej Hute, ktorého časť sme
svojpomocne zrekonštruovali s využitím prírodných materiálov: kvalitne sme zateplili strop slamou a nahradili
sme pôvodné cementové omietky hlinenými. Do kancelárie sme inštalovali dvojité vnútorné rozvody
elektriky, ktoré nám umožnia demonštračne využívať aj elektrinu vyrobenú vo fotovoltaickej zostave v
záhrade. Kanceláriu ešte zariadime pekným dreveným nábytkom. V kancelárii bude knižnica s kvalitnými
publikáciami zameranými na udržateľnú energetiku, ochranu prírody, rozumné hospodárenie s odpadmi atď.
Počítame s tým, že tu bude možné premietať filmy pre malý počet ľudí, prednášať, diskutovať a konzultovať.
Kancelária bude k dispozícii všetkým členom Klimatickej aliancie – ktokoľvek sem bude môcť v pracovnom
čase prísť a využívať, čo bude potrebovať, vrátane malej záhradky s altánkom a dreveničkou, ktorú ale ešte
treba dokončiť.
Pre členské školy Klimatickej aliancie môže byť kancelária zaujímavá napríklad tým, že poskytne zázemie
napríklad pre jednodňové školské výlety a osvetové podujatia. Ponická Huta je na okraji Poľany –
prekrásneho a jedinečného územia s množstvom prírodných a historických hodnôt a zachovalou kultúrnou
krajinou. Je možné robiť tu zaujímavé poznávacie výlety zamerané na lesy, geológii (Poľana je stratovulkán
so zaujímavým vývojom), historické kostolíky, salašníctvo, veľké šelmy, vtáky a podobne. Niektoré
celodenné poznávacie výlety so sprievodcom a výkladom sme si už vyskúšali a mohli by sme ich
v obmedzenom počte ponúknuť aj školám Klimatickej aliancie. Ich automatickou súčasťou by mohlo byť
stručné predstavenie našej organizácie a prehliadka nášho malého centra, debaty o využívaní slnečnej
energie (máme napríklad atraktívny solárny varič) prírodných stavebných materiáloch a podobne.
Porozmýšľajte a ak by ste mali záujem túto ponuku využiť, dajte nám vedieť.
Do pozornosti vám dávam našu pravidelne aktualizovanú webstránku www.priateliazeme.sk/cepa
a energoportál http://priateliazeme.sk/cepa/eportal/ (je zameraný na inteligentné využívanie energie).
Nájdete tam aj sériu troch nových letákov o energetických úsporách a brožúrku správnom kúrení
s drevom – všetky sú výborne využiteľné aj vo vyučovaní. Môžete si ich stiahnuť na adrese:
http://www.priateliazeme.sk/cepa/eportal/ee-zdroje-informacii/ee-publikacie-clanky.

Ďalej vás chceme informovať o našom medzinárodnom projekte Od nadspotreby k solidarite posilňovanie pôsobnosti občanov v prospech zodpovednosti Európy za globálnu udržateľnosť. Jeho
cieľom je prispieť k napĺňaniu dvoch tzv. miléniových rozvojových cieľov prijatých OSN: k znižovaniu
chudoby a k udržateľnému využívaniu prírodných zdrojov. V rámci projektu podporujeme také správanie a
spôsob života, ktorý nevedie k zbytočnému plytvaniu prírodných zdrojov, potravín a energií. Snažíme sa
priviesť ľudí k premýšľaniu o tom, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré pravidelne konzumujú, prípadne aký
vplyv má spotreba nerastných surovín na životy ľudí v krajinách, kde sa tieto suroviny ťažia. Projekt sa
zameriava aj na mapovanie situácie ľudí, ktorí sú už dnes drasticky ovplyvnení zmenami klímy a zamýšľa sa
nad tým, ktoré krajiny sú historicky zodpovedné za zmenu klímy a za spotrebúvanie obmedzených svetových
zásob fosílnych palív.
Viacero z vás už využilo našu výstavu Klíma, energia, zodpovednosť a spravodlivosť v dvoch rôznych
formátoch. Informáciu o výstave nájdete na stránke
http://www.priateliazeme.sk/cepa/sk/gallery/galeria-vystavy/category/84-klim2011. K dispozícii je
momentálne len jej menší formát (termíny inštalácií „veľkej“ verzie tejto výstavy sú už naplánované na
niekoľko mesiacov dopredu). V prípade záujmu kontaktujte Petra Cocha (coch@priateliazeme.sk, tel: 0905
581 060).
Okrem klimatickej výstavy pripravujeme ešte výstavu o prírodných zdrojoch a vplyve ich ťažby na životy
miestnych ľudí. Ak máte záujem o jej bezplatné zapožičanie, obráťte sa na našu kolegyňu Renátu
Nemcovú (nemcova@priateliazeme.sk).
Odteraz budeme pravidelne touto formou informovať školy Klimatickej aliancie nielen o našej ponuke, ale aj
o ďalších zaujímavých programoch, projektoch, akciách a publikáciách využiteľných v osvete a vzdelávaní.
Ak máte čím prispieť aj vy, napíšte nám. Linka Klimatickej aliancie pre školy sa tak bude môcť rozširovať
a postupne sa z nej môže stať užitočné periodikum Klimatickej aliancie.
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