
KLIMATICKÁ ZMĚNA
COBY ROZVOJOVÝ PROBLÉM
 Považujete změnu klimatu za vážný rozvojový problém?

 Nebo si naopak myslíte, že práce vaší organizace se tento problém nedotýká?

 Realizuje vaše organizace klimatické projekty? Chce s tím právě začít?

Ať jste si odpověděli „ano“ na kteroukoli z těchto otázek, pak je tento seminář určený právě pro vás. Přijďte se 

dozvědět více o prognózách dopadů klimatické změny na rozvojové země, diskutujte o pojetí této problematiky 

v českém prostředí a hledejte společně s námi možnosti užší spolupráce ekologických a rozvojových organizací.

Na seminář se zajímavými zahraničními hosty Vás zvou České fórum pro rozvojovou spolupráci, Glopolis 

a Klimatická koalice.

Termín:  21. 2. 2013, 10:00 – 17:00 h

Místo konání: Galerie Langhans, Vodičkova 37, Praha 1

PRVNÍ ČÁST: KDE SE NACHÁZÍME?

Juraj Mesík (UK Bratislava a UP Olomouc): Globální kontext klimatických změn a jejich důsledky pro rozvojové 
země a rozvojovou spolupráci 
Diskuse: pojetí klimatické změny v českých rozvojových organizacích 
Moderuje: Klára Sutlovičová (CDE)

DRUHÁ ČÁST: JAK TO OVLIŇUJE NAŠI PRÁCI?

Lies Craeynest (Oxfam EU): Promítání problematiky klimatických změn do policy práce rozvojových organizací 
Diskuse: možnosti a rizika ovlivňování politik ze strany českých rozvojových NNO v oblasti klimatické změny
Moderuje: Klára Sutlovičová (CDE)

TŘETÍ ČÁST: JAK S TÍM NALOŽIT?

Stefan Mielke (CARE AT): Implementační projekty v rozvojových zemích a vhodné zdroje fi nancí
Diskuse: možnosti spolupráce ekologických a rozvojových organizací v ČR
Moderuje: Petr Patočka (Glopolis)

Svou účast, prosím, potvrďte na: barbora.hanzlova@ecn.cz.

Seminář byl umožněn díky podpoře Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí 
a Nadace Stefana Batory. Obsah semináře nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů 
a nezakládá zodpovědnost z jejich strany.



INFORMACE O LEKTORECH/KÁCH:

LIES CRAEYNEST

Lies pracuje v Oxfam EU jako poradkyně pro politiku EU v oblasti klimatické změny 
a zemědělství. Podílí se také na kampani GROW (www.grow.org), která se zabývá ne-
spravedlností globálního potravinového systému, jehož důsledkem jsou hladomory, 
a lobbuje za takový systém, který bude více dbát na lidský wellbeing. Lies se zaměřuje 
na navýšení fi nancí na adaptační a mitigační projekty v rozvojových zemích. Zabývá 
se také zlepšováním kvality evropské pomoci drobným zemědělcům v rozvojových 
zemích. Pochází z Belgie a dříve pracovala v organizaci War on Wand a britské WWF 
a také jako výzkumná asistentka v oblasti klimatu a rozvoje.
 
JURAJ MESÍK

Absolvent Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Martině působil po roce 1989 jako 
poslanec Federálního shromáždění ČSFR, předseda Strany zelených na Slovensku, po-
radce ministra a ředitel odboru na federálním ministerstvu pro životní v Praze. V letech 
2003–2008 pracoval jako odborný konzultant Světové banky pro projekty v Keni, Mol-
davsku, Nigérii, Tanzánii, Thajsku apod. Od roku 2008 působí jako konzultant především 
pro projekty v Africe. Od roku 2010 přednáší předmět Globální výzvy na Univerzitě 
Palackého v Olomouci a Fakultě sociálních a ekonomických věd UK v Bratislavě. Juraj 
Mesík získal za svou práci řadu ocenění (např. Eisenhower Exchange Fellowship ve Phila-
delphii, Global Security Fellowship na University of Cambridge, Synergos Senior Fellow-
ship in Global Philanthropy v New Yorku). 

STEFAN MIELKE

Stefan Mielke je koordinátorem aktivit CARE Rakousko v oblasti klimatické změny 
a  potravinové bezpečnosti. Je zodpovědný za rozvojové projekty a programy, které 
mají za cíl zvýšit odolnost nejvíce zranitelných komunit vůči změnám klimatu v Sub-
saharské Africe a Jižní Asii. Stefan je současně členem mezinárodní Řídící komise pro 
potravinovou bezpečnost. Vystudoval Enviromentální studia v Německu a Jižní Africe 
a obor Klimatická změna a mezinárodní vývoj ve Velké Británii.

Seminář byl umožněn díky podpoře Evropské unie, Ministerstva zahraničních věcí 
a Nadace Stefana Batory. Obsah semináře nemusí vyjadřovat stanoviska sponzorů 
a nezakládá zodpovědnost z jejich strany.


