
Pozvánka na workshop

Klimatická změna — jak se můžeme podílet na řešení? 
Sociální hnutí, komunitní aktivity, osobní angažovanost

28. května 2019, 17—20 hod
Akademické konferenční centrum
Husova 4a, Praha 1

Klimatická změna se považuje za závažný problém už od konce 80. let, ale u nás se vlivem silné klimaskepse dostává 
do veřejné diskuse až v poslední době. Je vnímána jako hrozba pro samotné přežití lidstva, ale zároveň může znamenat 
i příležitost ke změně společnosti.

Jak se můžeme podílet na řešení zdola, jako jednotlivci i v rámci různých komunit či hnutí?

Přijďte diskutovat na workshop, kde bude představen výzkum sociálních hnutí a komunit vztahujících se ke změně 
klimatu jak ve světě, tak v Česku, a své vize a praktická řešení budou prezentovat hosté ze spolků, hnutí a neziskových 
organizací (Limity jsme my, Fridays for Future, Asociace místních potravinových iniciativ, Permakultura CS).

Organizuje a moderuje Marta Kolářová (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.) v rámci Strategie AV 21 „Globální konflikty 
a lokální souvislosti“.

Příspěvky:
— Arnošt Novák (Fakulta humanitních studií UK)
— Marta Kolářová (Sociologický ústav AV ČR)
— Josef Patočka (Limity jsme my)
— Marek Jankovský (Fridays for Future)
— Jan Valeška (Asociace místních potravinových iniciativ)
— Kateřina Horáčková (Permakultura CS) 
— Panelová diskuse

Počet míst je omezen, prosím, registrujte se do 26. 5. na emailu: marta.kolarova@soc.cas.cz.
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Vizuální styl je tvořen značkou, základní
modrou barvou (Pantone 285 C, 
CMYK 90/48/0/0, RGB 0/114/182, RAL 5015),
písmem, symbolem A a grafickým motivem
kruhů na modrém či bílém pozadí.

Značka Sociologického ústavu se skládá ze 

symbolu a textové části. Symbol patkového 
A v kruhu je shodný se symbolem Akademie
věd ČR. Kromě základní verze značky (A) je 
možné rovněž používat středovou verzi (B).

Doplňkovým grafickým motivem (C) jsou kruhy
na modré, nebo bílé podkladové ploše (D).

Dále jsou vyobrazeny ukázky aplikací 
vizuálního stylu – vizitka (E), blok (F),
prezentační desky (G).

Vizuální styl


