
 

 

 

 

 

 

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI MA21/G21  

REALIZOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU „MAGNET“ 

MODUL 1, 2 

Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje 

MA21 

 

14. – 15. června 2017 

Školicí a ubytovací centrum ERUDITO, Nová 19, 588 22 Luka nad Jihlavou 

 

GPS: 49.3745390, 15.6999030 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAM 

 

14. června 2017  

 1. modul: Realizace našich cílů 

10:00 Zahájení 

10:00 – 11:00 
 
 
11:00 – 12:00 

Představení projektu MagNet a aktivity Vzdělávání v oblasti 
MA21/G21 (Petr Holý, Bernhard Haas) 
 
Úvod do problematiky 1. modulu vzdělávání (Ing. Rostislav Honus) 

12:00 – 13:00 Oběd 

13: 00 – 17:00 Co nás motivuje a přiměje k angažovanosti? Jak vzbudit zájem o to 
něco dělat a mít pro co žít. Co je příčinou, že i když se snažíme, přesto 
to nefunguje. Je to málo, co máme, opravdu málo? Jak vytvořit 
prostor, kde by se mohli jiní realizovat? (kulaté stoly, práce ve 
skupinách) 

17:00 – 18:00 Večeře 

18:00 – 20:00 Představení projektů realizovaných se zapojením obyvatel starostou 
městysu Luka nad Jihlavou  

20:00 Společný večer 

 

Lektor: Ing. Rostislav HONUS 

 Integrativní koučování, supervize v sociálních službách, existenciální přístup k rozvoji 
lidí a závažným životním situacím. 

 Facilitátor, konzultant v oblasti řízení lidských zdrojů. 
 Zaměření na práci s lidmi, psychologii a sociologii organizací. 
 Facilitace systémových změn v organizacích (strategické řízení, strategický přístup k 

HR, zákaznická orientace, analýzy motivačního klimatu apod.). 

 Zkušenosti se vzděláváním dospělých a rozvojem lidí (16 let). 
 Lektor akreditovaných programů Ministerstva vnitra. 
 Lektor akreditovaných programů MPSV. 
 http://www.existential-coaching.cz/ 

 

 

 



 

 

 

 

 

15. června 2017  

 2. modul: Rozpoznání trendů – umožnění změn 

8:00 – 9:00 Snídaně 

9:00 – 10:30 
 
10:30 – 12:00 

Megatrendy, které ovlivní život našich dětí (prezentace, Doc. RNDr. 
Pavel NOVÁČEK, CSc.) 
Jaké komplexní výzvy dnešní doby ovlivňují naše okolí? (kulaté stoly) 

12:00 – 13:00 Oběd 

13: 00 – 16:00 Jaká je moje role, kde je můj prostor pro aktivitu, co mohu ovlivnit? 
Jak může být dán podnět ke změně a podpořena účast ostatních? 
(kulaté stoly, práce ve skupinách) 

16:00 Ukončení  

 

Lektor: doc. RNDr. Pavel NOVÁČEK, CSc. 

 vedoucí katedry rozvojových a environmentálních studií, Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Palackého v Olomouci 

 člen řídící rady Millennium Project, Washington, D.C. (1998 – dosud), koordinátor 
Středoevropského výzkumného uzlu (Central European Node) 

 člen evaluačního panelu Evropské unie (DG Research) „Review of international S&T 
cooperation projects addressing integrated water resource management 1995 – 2005 
(EU Water Initiative – Research Component), 2005 

 člen výzkumného týmu Centra sociálních a ekonomických strategií Fakulty sociálních 
věd Univerzity Karlovy (2000 – 2005) 

 koordinátor Letní školy rozvojové pomoci a spolupráce, ve spolupráci s UNDP 
 (1998 – 2000) a MZV ČR (2001 – 2008) 
 koordinátor 5. modulu projektu projektu UNDP „K udržitelnému rozvoji České 

republiky – vytváření podmínek“; název modulu: „Globální souvislosti udržitelného 
rozvoje (1998 – 2001)  

 vedoucí projektu „Strategie udržitelného rozvoje pro Českou republiku“, 
financovaného Ministerstvem životního ČR (1991 – 1996) 

 http://www.pavelnovacek.eu/ 
 

 
 
 
 
Vzdělávání stejně jako další náklady (ubytování, strava, doprava) jsou 
hrazeny z prostředků Programu spolupráce INTERREG V-A Rakousko – 
Česká republika v rámci projektu MagNet (Podpora přeshraniční 
spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/G21). 
Vzdělávání bude tlumočeno.  


