Udržitelnost: Neexistují jednoznačné odpovědi na všechny otázky
Do nového projektu zaměřeného na zvyšování povědomí o uržitelnosti/klimatické změně u mladých
lidí je zapojeno 8 evropských zemí včetně České republiky
Praha, 05.06.2020 - Osobnosti z 8 zemí ve společném videu upozorňují: když se podíváme na
své životy z hlediska udržitelnosti, nemáme vždy dostatek informací, abychom se mohli
skutečně správně rozhodovat. To je důvod, proč byl iniciován projekt s názvem „Hra o klima
– Na tahu před změnou klimatu“. Projekt byl zahájen na Mezinárodní den životního prostředí
5. června. Jeho cílem je nabízet informace o tom, jak mohou sami přispět k udržitelnosti
správným individuálním rozhodnutím.
Která cesta je udržitelnější? Pěšky do nejbližšího supermarketu nebo autem do 10 kilometrů
vzdáleného bezobalového obchodu? Není to tak snadná otázka, že? Osobnosti z 8 zemí se pokusily
poskytnout odpovědi na podobné otázky. Krátké video je ke shlédnutí zde. Dopoledne 5. června pak
proběhla živá diskuze s experty online.
„Zahájení společné komunikační kampaně předcházelo šestiměsíční přípravné období partnerských
organizací z osmi evropských zemí. Naším cílem je zvýšit povědomí mezi co největším počtem
mladých lidí i dospělých a povzbudit je, aby jednali tak, abychom ještě dlouho mohli hrát „hru“, kterou
naše planeta spustila před miliony let“- řekl Thor Morante Brigneti, Communications & Project
Coordinator, CEEweb for Biodiversity.
Projekt byl záměrně pojmenován „Hra o klima“, protože v průběhu příštích čtyř let přiblíží lidem
udržitelný životní styl řadou hravých aktivit. Geocaching, vytváření vlastní deskové hry, videí pro
zvyšování povědomí a vývoj vlastní aplikace jsou jen některé z plánů, které mají poskytnout
konkrétní pomoc při zodpovězení nevyřešených otázek, aby hra běžela dál pomocí vědomých
rozhodnutí. To vše proto, aby se hlavní témata projektu - biologická rozmanitost, kultura a klimatická
spravedlnost - co nejvíce přiblížila lidem.
V České republice budeme využívat komunikační platformu festivalu Země na talíři. Tento filmový
festival se již dlouhodobě aktivně zapojuje do zvyšování povědomí o globální klimatické změně. V
desáté sezóně posunujeme obsah festivalu od dokumentů o potravinách k širším tematickým
záběrům, které ukazují dopad našich každodenních rozhodnutí na stav životního prostředí. Pozitivní
a hravou formou hledají v dokumentárních filmech, přednáškách a workshopech spolu s diváky
odpovědi na otázku, jak chránit naši planetu.
***
Kontakt pro tisk: Viktorie Tenzerová, viktorie@namysli.com, 777 301 180
O organizaci: Na mysli je nezisková organizace zabývající se problematikou globální udržitelnosti,
změny klimatu a souvisejícími environmentálními aspekty. Obnovujeme vztah mezi městským
obyvatelstvem a životním prostředím, podporujeme a motivujeme jednotlivce na jejich jedinečné
cestě k zodpovědnému životnímu stylu a tyto kroky pro ně zjednodušujeme. Naší vizí je, aby všichni
obyvatelé přijali životní styl založený na společném respektu mezi naší komunitou a životním
prostředím, pro prosperující planetu a udržitelnou budoucnost.
O projektu: Game ON! Don't let climate change end the game! je v České republice prezentován
pod názvem Hra o klima – Na tahu před změnou klimatu. Krátké video představující projekt je ke
shlédnutí zde.

