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TECHNOLOGIE PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ
Fórum udržitelného rozvoje je tradiční výroční akcí Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zároveň jednou z největších platforem pro setkávání a diskusi
o tématech všech tří dimenzí udržitelného rozvoje: sociální, ekonomické
a environmentální. Program letošního Fóra se zaměří na technologie, jejich
využití v praxi a jejich společenské přínosy a dopady, na pozadí snahy o dosažení Cílů udržitelného rozvoje.
Thomas L. Friedman, americký novinář a několikanásobný držitel Pulitzerovy ceny, vyslovil hypotézu, že třemi největšímu hnacími silami naší planety jsou technologie, globalizace a změna klimatu. Ty jsou dle jeho názoru
vzájemně propojeny, zrychlují a posilují se a jejich rychlost vždy předběhne
kapacitu společnosti se na změny adaptovat.1
Je to nezvratné a jsme odsouzeni vždy zůstat o krok pozadu, nebo to může
být i jinak? Mohou rychle nastupující technologie pomoci vyřešit lidstvu fatální problémy, jakými jsou změna klimatu a ztráta biodiverzity? Máme jinou
možnost?
Již skoro pět let uplynulo od přijetí 17 Cílů udržitelného rozvoje, jež jsou součástí globální Agendy 2030 Organizace spojených národů. 17 cílů vyjadřuje
univerzální hodnoty a priority, na kterých se jako lidstvo shodneme. Jak nám
technologie mohou pomoci dosáhnout Cílů Agendy 2030? A známe již technologie, které nám k tomu mohou pomoci?
Od roku 2030 nás dělí již pouhých deset let, a zdá se, že je to velmi krátká doba. Nicméně právě zrychlující se penetrace nových technologií na trh
(pevná linka 35 let, televize 25 let, mobilní telefony 12 let, chytré telefony
5 let) nám dává šanci zásadní problémy vyřešit a přinést společenskou změnu rychleji, než by jinak bylo prosaditelné. Stále je
však nutné mít na paměti, že spolu s technologickými
možnostmi, přichází i zodpovědnost a neodlučitelné
etické otázky, na které jsme dosud nemuseli hledat
odpovědi.

1
Thomas L. Friedman, Thank You for Being Late: An Optimist‘s
Guide to Thriving in the Age of Accelerations, Penguin Books 2016.

TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Sustainable Development Forum is traditional annual event of Government
Council for Sustainable Development and is one of the largest platforms for
networking and discussions about 3 main pillars of sustainability: social, economic, environmental. This year we focus on Technologies and their usage.
And their social costs and benefits if they are used to reach our Sustainable
Development Goals.
Thomas L. Friedman, American journalist and three times Pulitzer Prize winner, claims that we have currently three biggest driving forces of change
on Earth – Technology, Globalisation and Climate change. According to
Mr. Friedman those forces are interconnected and interdependent, they
reinforce and accelerate themselves and rapidity of those forces is always
faster than capacity of our society to adapt to those changes.
Is it inevitable? Are we doomed to always lag one step behind, or could it be
different? Could fast emerging technologies help to solve global problems
such as Climate change of Biodiversity loss? Do we have a choice?
It is already almost five years since we adopted 17 Sustainable Development
Goals as part of UN Agenda 2030. These SDGs presents global universal
values and priorities, on which we as a humanity agreed. Which technologies
could help us to reach our goals in Agenda 2030? And do we already know
those technologies?
We already have only 10 more years ahead of us and in many areas it seems
such a short time. Nevertheless shorter technology cycles and faster technology adoption (telephone 35 yrs, TV 25 yrs, mobile phones 12 yrs, smartphones 5 yrs) gives us a chance to deal with our major challenges and enable
social changes faster than it would happen otherwise.
But we need to always keep in mind - with broader
technological options comes greater responsibility.
And sometimes even inseparable and new ethical
questions on which we until now didn´t need to provide any answers.
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9:00 – 9:15
Zahájení
Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Vladislav Smrž, náměstek ministra životního prostředí
Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu a obchodu
9:15 – 10:00
Úvodní slovo
prof. Jeffrey Sachs, americký ekonom, expert na udržitelný rozvoj, Columbia
University
10:00 - 10:50
Panelová diskuze I: Dopady digitálních technologií
Marek Havrda, GoodAI
Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea
Jiří Přibyslavský, Business Architect SAP
Sándor Kerekes, zakladatel Katedry environmentální ekonomiky a technologie na Korvínově univerzitě v Budapešti
10:50 – 11:20

Přestávka na kávu

11:20 – 12:10
Panelová diskuze II: Využití digitálních technologií v praxi
Mirek Havránek, ředitel České informační agentury životního prostředí
Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a společenské odpovědnosti Vodafone
Pavel Hrabě, hlavní metodik Národní architektury veřejné správy ČR, architekt strategie Digitální Česko
Jiří Skuhrovec, spoluzakladatel Datlabu a Econlabu
12:10 – 12:50
Rapid Fire Presentations nejen z Cen SDGs 2019
12:50 – 13:10
		

Slavnostní předání diplomů ministra životního prostředí
za realizaci Místní Agendy 21

13:10 – 13:20

Rozloučení

13:20 – 14:20

Oběd

TECHNICKÉ INFORMACE
Interaktivní diskuse
Máte dotazy? Zapojte se do diskuze pomocí aplikace Mentimeter na https://
www.mentimeter.com a položte řečníkům a panelistům otázky, které Vás
zajímají.
Sledujte pokyny našich moderátorů, kteří na plátně zveřejní link, pomocí kterého se můžete prostřednictvím vašich mobilních telefonů připojit k Mentimeteru. Aplikace je velice jednoduchá a intuitivní, a proto neváhejte a pokládejte
své otázky, ohodnoťte otázky ostatních a rozšiřte tak své obzory nejen sobě,
ale všem účastníkům.
Fórum je on-line …
Jak mohou „zažít“ Fórum mí kolegové a blízcí, kteří se dnes nemohou zúčastnit?
Fórum udržitelného rozvoje můžete sledovat rovněž on-line prostřednictvím
streamingu. Zašlete link svým kolegům a blízkým a umožněte jim přenést se
do Akademie veřejného investování a vyslechnout si jednu ze zajímavých panelových diskuzí, Rapid Fire Presentations, předávání cen Místní agendy 21, či
inspirativní řeč amerického experta na udržitelný rozvoj Jeffreyho Sachse.
Videostreaming naleznete na následujícím odkazu: https://player.vimeo.com/
video/373941718.
… A Vy také
I letos pro vás máme nachystaný fotokoutek!
Vyfoťte se s naším SDG bannerem a sdílejte své fotky na sociálních sítích
s hashtagem #FUR2019 #CR2030, #Agenda2030! Náš fotokoutek naleznete na
chodbě před vstupem do hlavního sálu. Neváhejte a pořiďte si vzpomínku na
#FUR2019.

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Klára Dostálová je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Od prosince 2017 vykonává pozici ministryně pro místní rozvoj. Na Ministerstvu pro místní
rozvoj pracuje od roku 2014 a od roku 2017 působí jako
poslankyně Parlamentu ČR. V letech 2004 - 2014 vykonávala pozici ředitelky a předsedkyně představenstva
Centra evropského projektování. V předchozích letech
vykonávala funkci sekretariátu NUTS II Severovýchod Krajského úřadu Královehradeckého kraje.
Klára Dostálová is a graduate of University of Economics in Prague. Since December 2017 she has been Minister of Regional Development. Mrs. Dostálová
has been working at the Ministry for Regional Development since 2014 and since 2017 she has been a Member of the Parliament of the Czech Republic. From
2004 to 2014, she held the position of Director and Chairwoman of the Board
of the European Design Center. In the previous years Mrs. Dostálová held the
position of the leader of the Secretariat of NUTS II Northeast Regional Office of
the Hradec Králové Region.

Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky
životního prostředí a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí
Náměstek Vladislav Smrž řídí na ministerstvu agendu
udržitelného rozvoje, zabývá se problematikou světelného znečištění, čistou mobilitou a otázkou Smart
Cities. Aktivně se také podílí na iniciativě #Dost bylo
plastu. V rámci této kampaně jedná náměstek Smrž
s velkými českými firmami (Starbucks, Fruitisimo, BageterieBoulevard) ze sektoru občerstvení a vyjednává s nimi snížení množství používaného jednorázového nádobí a jednorázových plastů. Vladislav Smrž také zastupuje rezort životního prostředí v orgánech Evropské unie.
VladislavSmrž is the Deputy Minister in the Environmental Policy and International Relations Section of the Ministry of the Environment. He manages the area

of sustainable development, especially the questions of light pollution, clean
mobility and smart cities. He represents the ministry in the European Union. He
is also actively engaged in the iniciative #Stoptheplastic. Within this campaign
the ministry makes voluntary commitments with major Czech companies to
stop the use of the non-reusable plastic. He previously worked in the chemical
and automotive industries, where he was responsible for human resources, security and asset management.

Silvana Jirotková, náměstkyně ministra průmyslu
a obchodu
Silvana Jirotková se v červnu 2019 stala náměstkyní
ministra průmyslu a obchodu. Od roku 2014 pracovala
v CzechInvestu jako ředitelka divize regionů a později
jako ředitelka středních podniků a interních projektů.
Od roku 2018 zastávala pozici jako generální ředitelka
CzechInvestu. V předchozích letech pracovala v soukromém sektoru u belgické společnosti PSD BrownfieldDevelopers a rovněž u CzechInvestu. Vystudovala Obchodně podnikatelskou fakultu Slezské Univerzity
Opava.
Silvana Jirotková became Deputy Minister of Industry and Trade in June 2019.
Since 2014 she worked in CzechInvest as Director of Regional Division and later
also as Director of Medium Enterprises and Internal Projects. Since 2018 she
held the position of the CEO of CzechInvest. In the previous years she worked
in the private sector with the Belgian Company PSD Brownfield Developers and
also in CzechInvest. She graduated from the Business Faculty of the Silesian
University in Opava.

Jeffrey D. Sachs, ekonom a expert na udržitelný
rozvoj, Columbia University
Jeffrey D. Sachs je univerzitní profesor a ředitel Centra pro udržitelný rozvoj na Kolumbijské univerzitě, kde
působil v letech 2002 – 2016 jako ředitel Institutu země.
Zároveň je ředitelem Sustainable Development Solutions Network při OSN a komisařem Broadband Commi-

ssion for Development rovněž při OSN. Byl poradcem tří generálních tajemníků
OSN a momentálně působí jako SDG poradce generálního tajemníka Antonia
Guterres. Během posledních 30 let působil rovněž jako poradce desítkám hlav
států v Evropě, v Severní a Jjižní Americe, v Asii, v Africe a na Blízkém Východě
ohledně hospodářských strategií. Je spoludržitelem ceny Modrá Planeta 2015,
přední ceny za environmentální leadership a dvakrát byl jmenován mezi 100
nejvlivnějších světových lídrů časopisem Time Magazine. Před svým příchodem
na Kolumbijskou univerzitu v červnu 2002 strávil profesor Sachs více než dvacet
let jako profesor na Harvardské univerzitě, kde působil jako Ředitel Centra pro
mezinárodní rozvoj. Profesor Sachs je považován za jednoho z předních odborníků na ekonomický rozvoj, globální makroekonomii a boj proti chudobě.
Jeffrey D. Sachs is a University Professor and Director of the Centre for Sustainable Development at Columbia University, where he directed the Earth Institute from 2002 until 2016. He is also Director of the UN Sustainable Development
Solutions Network and a Commissioner of the UN Broadband Commission for
Development. He has been advisor to three United Nations Secretaries-General, and currently serves as an SDG Advocate under Secretary-General Antonio
Guterres. Over the past thirty years, he has advised dozens of heads of state
and governments on economic strategy in the Americas, Europe, Asia, Africa,
and the Middle East. He is the co-recipient of the 2015 Blue Planet Prize, the
leading global prize for environmental leadership, and has been twice named
among Time Magazine’s 100 most influential world leaders. Prior to his arrival
at Columbia University in July 2002, Professor Sachs spent over twenty years
as a professor at Harvard University, where he served as the Director of the
Center for International Development Professor Sachs is widely considered to
be one of the world’s leading experts on economic development, global macroeconomics, and the fight against poverty.

10:00 – 10:50 PANELOVÁ DISKUZE I:
DOPADY DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ

Marek Havrda, ekonom a sociolog,strategický
poradce v GooDAI
Marek Havrda je strategický poradce v GooDAI, v soukromé společnosti, která se zaměřuje na umělou inteligenci a AI aplikace. Pracoval v Evropské komisi, kde
se zabýval socio-ekonomickou analýzou a behaviorální
ekonomikou. V předchozích letech pracoval pro think-thanky a v soukromém sektoru pro nadnárodní leadry
v inovacích v oblasti telekomunikace. Pracoval rovněž jako poradce ministra
financí a ministra školství, mládeže a tělovýchovy a byl členem Komise hodnocení dopadů regulace. Studoval na Karlově univerzitě, na Warwick Business
School, Johns Hopkins University a GeorgeTown University.
Marek Havrda is Strategy Advisor at GoodAI, a private R&D company focusing
on the development of Artificial General Intelligence and AI applications. He
worked in the European Commission, where he dealt with socio-economic
analyses and behavioral economic. Previously, he worked for think-tanks and
the private sector with multinational innovation leaders in telecom. He has
served as an advisor to the Czech Ministry of Finance and Ministry of Education,
and as a member of the Regulatory Impact Assessment (RIA) Board where
he advised the Czech Government on potential impacts of draft legislation.
He studied at Charles University, Warwick Business School, Johns Hopkins
University and Georgetown University.

Jiří Přibyslavský, Business Architect SAP
Jiří Přibyslavský se již 15 let pohybuje v odvětví IT na různých konzultantských, obchodních a presales pozicích.
Jeho motem je propojování IT a business. K tomu využívá získaných znalostí z praxe a Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve společnosti SAP se věnuje podpoře řešení
z oblastí manažerských informačních systémů, analytik,
financí, controllingu, compliance (GRC) a dalších. Spolupracuje s řadou středních a větších společností v ČR i zahraničí na přípravě
plánů rozvoje řešení SAP, na návrzích architektur řešení a tvorby business case.

Jiří Přibyslavský has been in the IT industry for 15 years in various consulting,
business and presales positions. His motto is connecting IT and business. For
this purpose he actively uses the acquired knowledge from his previous career
positions and the University of Economics in Prague, which he attended. At SAP
he is engaged in supporting solutions in the areas of management information
system, analysis, finance, controlling, compliance (GRC) and others. Mr. Přibyslavský cooperates with a number of medium and large companies in the Czech
Republic and abroad in the preparation of SAP solution development plans,
solution architecture design and business case creation.

Ivo Macek, ředitel Přírodovědeckého muzea Národního muzea
Ivo Macek vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně.
Během své profesní kariéry pracoval v rámci Národního Muzea na pozici výzkumného pracovníka a ředitele
komunikace, kde se věnoval PR a marketingovým aktivitám. V roce 2018 byl hlavním koordinátorem slavnostního znovuotevření Národního Muzea. Od roku 2015
zastává pozici ředitele Přírodovědeckého muzea Národního muzea a je rovněž
hlavním koordinátorem občanského vědeckého projektu City Nature Challenge
v Praze.
Ivo Macek graduated from Masaryk University in Brno. During his professional
career he worked at the National Museum as a researcher and director of communication, where he was engaged in PR and marketing activities. In 2018 he
was the main coordinator of the reopening ceremony of the National Museum.
Since 2015 he has be the director of the Natural Museum of the National Museum and he is also the main coordinator of the civic science project City Nature
Challenge in Prague.

Sándor Kerekes, emeritní profesor na Korvínově
univerzitě v Budapešti, expert na environmentální ekonomiku
Profesor Sándor Kerekes je zakladatel Katedry environmentální ekonomie a technologií na Korvínově univerzitě v Budapešti. Vystudoval business na Harvardské
univerzitě. Prof. Kerekes představil environmentální
vzdělávání na Korvínově univerzitě již v 90. létech a od
té doby publikoval desítky učebnic, knih, článků v oblasti environmentální
ekonomie a managementu. Vedl několik mezinárodních a domácích projektů
v oblasti regulace životního prostředí, ekonomie zdrojů a environmentálního
managementu. Od roku 1997 vedl celonárodní výzkum a hodnotil přistoupení
Maďarska k EU z hlediska životního prostředí. Byl jedním ze zakládajících členů
Maďarské národní rady pro životní prostředí. Je rovněž členem prezidentské
vědecké rady Maďarské akademie věd pro životní prostředí. V letech 2008 –
2011 byl prorektorem Korvínovy univerzity v Budapešti, odpovědným za vědu
a mezinárodní vztahy a v roce 2018 byl jmenován emeritním profesorem.
Professor Sándor Kerekes, founder of the Department of Environmental Economics and Technology at Corvinus University of Budapest. He graduated Harvard Business School. Prof. Sándor Kerekes introduced Environmental Education at the Corvinus University in the early 1990’s and he has published dozens
of textbooks, books and articles about environmental economics and management. Sándor Kerekes has led several international and domestic projects in
the fields of environmental regulation, resource economics and environmental
management. From 1997 he was leading a nation-wide research, evaluating the
EU accession of Hungary from environmental point of view. He was one of the
founding members of the Hungarian National Environmental Council. He also
Member of the President’s Environmental Scientific Council of Hungarian Academy of Sciences. During 2008-2011 he was the Vice Rector of Corvinus University of Budapest, responsible for science and international relations and since
2018 he has been professor emeritus.

11:20 – 12:10 PANELOVÁ DISKUZE II:
VYUŽITÍ DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ V PRAXI

Mirek Havránek, ředitel CENIA, české informační
agentury životního prostředí
Mirek Havránek vystudoval Univerzitu Karlovu. Během
své pracovní kariéry pracoval jako výzkumník a vedoucí
projektových týmů na Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy. Zde se specializoval na hodnocení interakcí mezi lidskou společností a životním prostředím se zvláštním zřetelem na změnu klimatu, odpady
a energetiku. V posledních letech rozvíjel metody a užití strategického plánování
a foresightu v oblasti životního prostředí. Od dubna 2018 zastává pozici ředitele
CENIA, české informační agentury životního prostředí.
Mirek Havránek graduated Charles University in Prague. During his career he
worked as a researcher and project team leader at the Charles University Environmental Centre. He specialised in assessing interactions between human society and the environment with particular focus on climate change, waste and
energy. In recent years, he has developed methods and applications of strategic
planning and foresight in the environmental field. Since April 2018 he has been
the Director of CENIA, Czech Environmental Information Agency.

Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání Vodafone ČR
Adriana Dergam začala profesionální kariéru v roce 1997
Madridu v mezinárodním vysílání Španělského rozhlasu
(rtve.es). Od té doby zastávala různé pozice v českých
a zahraničních médiích, nevládních a akademických institucích a v podnikatelské sféře v Evropě, Rusku a na Blízkém Východě. Mimo korporátní komunikaci má ve Vodafonu na starosti také rozvoj udržitelného podnikání. Je
místopředsedkyní správní rady Nadace Vodafone a členkou Rady vlády pro lidská
práva.
Adriana Dergam began her professional career in 1997 in Madrid with the international broadcast of Spanish Radio. Since then she held various positions in the
Czech and foreign media, non- governmental and academic institutions and in
the business sphere in Europe, Russia and the Middle East. In addition to cor-

porate communication, Vodafone is also responsible for developing sustainable
business. Adriana is Vice- Chairman of the Governing Board of the Vodafone Foundation and a member of the Government Council for Human Rights.

Pavel Hrabě, NAKIT / MV ČR & Vysoká škola ekonomická
Pavel Hrabě dokončil studia Technické kybernetiky
na ČVUT FEL Praha v roce 1989. Byl vedoucím pobočky
retailové banky a obchodním a marketingovým manažerem několika menších společností. Od roku 1995 pracoval
v SAP ČR, zpočátku jako poradce, následně pracoval jako
architekt řešení a manažerský IT poradce pro významné
klienty. Od roku 2007 se Pavel specializoval na poradenství v oblasti IT strategií
a celopodnikové architektury. V roce 2009 začal doktorská studia s tématem EA
na VŠE Praha, která dokončil v roce 2015 a zůstal zde tento předmět vyučovat.
V roce 2015 také začal pracovat jako externí poradce Odboru Hlavního architekta
eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR, v roli hlavního metodika Národní architektury veřejné správy ČR (Czech GEA). Je spolu-autorem strategie Digitální Česko.
Pavel Hrabě completed studies of Technical Cybernetics at the ČVUT FEL Prague in 1989. He was the branch manager in one Czech retail bank and sales and
marketing manager in various companies. Since 1995 Pavel has worked at SAP
ČR as a consultant, later as a solution architect and management consultant for
key customers. Since 2007, Pavel has specialized in advising on IT strategy and
Enrprise Architecture. In 2009, Pavel started his doctoral studies on EA at the
University of Economics, Prague, completed in 2015 and continued to teach EA
here. In 2015 he started also to work as an external advisor of Czech Ministry of
Interior, in the role of chief methodologist of National Architecture of Czech Public Administration (Czech GEA). He is co-author of Digital Czech strategy.

Jiří Skuhrovec, Datlab & Econlab
Jiří Skuhrovec vystudoval ekonomické teorie na Fakultě
sociálních věd UK a softwarové inženýrství v ekonomii
na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT a dnes
ho živí práce s daty. V rámci neziskového spolku EconLab a sesterské firmy Datlab vede tým, který sbírá a analyzuje informace o veřejných zakázkách, evropských
dotacích, insolvencích či kvalitě života v obcích. Je spoluautorem projektů VšechnyZakázky.cz, PolitickéFinance.cz a zIndex.cz. Působí
v poradních orgánech vlády i Evropské komise, Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva pro místní míst, spoluzakládal iniciativu Rekonstrukce státu.
Jiří Skuhrovec studied economic theories at the Faculty of Social Sciences of
the Charles University and Software Engineering in Economics at the Faculty
of Faculty of Nuclear Physics of the Czech Technical University, and today he
is designing data analyses. Within the non-profit association EconLab and sister company Datlab, he leads a team that collects and analyses information on
public procurements, European subsidies, insolvency and the quality of life in
municipalities. He is a co-author of VsechnyZakazky.cz, PolitickeFinance.cz and
zIndex.cz projects. He is a member of the advisory bodies of the Government
and the European Commission, the Ministry of Justice and the Ministry of Regional Development. He also one of co-founders of the Reconstruction of the
State Initiative, a joint program of politicians, citizens, members of civil society
and the business community for a national anti-corruption platform.

A kde naleznu více informací o udržitelném rozvoji?
Na www.cr2030.cz naleznete všechny informace o zapojení České republiky
do Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN, o Strategickém rámci Česká republika 2030, či o aktivitách Rady vlády pro udržitelný rozvoj a jejích výborů.

Spolupráce na naplnění cílů: Dobrovolné závazky
Přijměte s námi dobrovolný závazek! Zapojit se může každý z vás! Ať už jste
firma, státní instituce, nezisková organizace, či nadšený jednotlivec! Na našem
webu se v sekci Dobrovolné závazky (www. https://www.cr2030.cz/zavazky/)
můžete zavázat k dobrovolnému závazku, který do roka a do dne naplníte.
I ČR přijala na zářijovém SDG Summitu v New Yorku dobrovolné závazky. Budeme ve městech a kulturní krajině sázet budoucnost (www.sazimebudoucnost.
cz), připravíme návrh hodnocení dopadů politik na udržitelný rozvoj a hlavně na
dobrovolné závazky nebudeme sami. Doufáme, že v roce 2025 už se budeme
moci pochlubit 500 splněnými závazky.
Zapojte se a pomozte nám tyto závazky naplnit. Potřebujeme každého z vás!

Zapojte se do Týdne udržitelného rozvoje 2020!
Ve dnech 30. května – 5. června 2020 proběhne každoroční přehlídka aktivit
spojených s udržitelných rozvojem. Po celé České republice se uskuteční přednášky, diskuse, dny otevřených dveří nebo sousedská setkání, které se stanou
součástí Evropského týdne udržitelného rozvoje,
Pozvánky na všechny akce naleznete na webu www.tydenudrzitelnosti.cz.
Zde si můžete také zaregistrovat vlastní akci, se kterou se zapojíte do týdne
udržitelnosti.

V rámci Týdne udržitelného rozvoje 2020 opět proběhne soutěž pro školy „Zacíleno na udržitelný rozvoj“, kde studenti mohou formou krátkého videa vyjádřit,
jak se jích týkají Cíle udržitelný rozvoj a co pro jejich dosažení mohou udělat.
Vítězové divácké ceny hlasování, žáci ze Základní školy Zlín, jsou zde dnes s námi!
Jejich video „Po Šternberské stezce“ zachytilo snahu vybudovat přírodně
naučnou stezku, která by návštěvníky informovala o důležitých místech a osobnostech z historie Zlína. Všechny videa z ročníku 2019 naleznete pro inspiraci na
https://www.tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez/videa/.

