
GOV12 POČET OSVĚTOVÝCH AKCÍ PRO OBYVATELE A MÍSTNÍ
AKTÉRY ZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ
KOMPETENCÍ (ZPŮSOBILOSTI) V OBLASTI ZMĚNY KLIMATU

Číslo GOV12

Název indikátoru Počet osvětových akcí pro obyvatele a místní aktéry zaměřených
na vzdělávání a zvyšování kompetencí (způsobilosti) v oblasti
změny klimatu

Oblast G

Definice indikátoru Indikátor hodnotí počet všech aktivit (konference, semináře,
workshopy, výstavy, přednášky, kampaně, informační události,
letáky apod.) realizovaných nebo spolupořádaných a / nebo
financovaných městem/městskou částí/obcí zaměřených na
informace, vzdělávání a zvyšování kompetencí v oblasti změny
klimatu (adaptace a mitigace) za sledovaný rok.

Jednotka indikátoru akcí/10 000 obyvatel

Klíčová slova Vzdělávání, budování povědomí, informování, zvyšování
kompetencí

Důvod sledování a
využitelnost

Součástí schopnosti města/městské části/obce se adaptovat na
změnu klimatu je podpora městské/obecné samosprávy obyvateli
a dalšími subjekty žijícími či působícími na území
města/městské části/obce při plánování a realizaci adaptačních
opatření. Taková podpora je podmíněna nejen tím, že se těmto
aktérům umožní participovat na adaptačním či mitigačním
procesu, ale i úrovní jejich poznání a znalostí. Samospráva
města/městské části/obce, která systematicky připravuje,
spolupracuje při přípravě a realizuje, resp. spolurealizuje aktivity,
které k tomuto přispívají lze považovat za více odolné, resp.
méně zranitelné vůči změně klimatu.

Úplnost, reprezentativnost,
validita

Sledují se pouze aktivity / události, kde je přímá organizační
účast, resp. spoluúčast městské/obecné samosprávy a
nezapočítávají se události, které jsou organizované někým jiným.
Počet aktivit / událostí ne vždy odráží skutečný počet účastníků,
takže se může stát, že jedna událost pokryje (v absolutních
hodnotách) více zúčastněných než několik událostí, ale více
událostí zase zajišťuje větší variabilitu cílových skupin a různých
přístupů, což v konečném důsledku klade důraz více na kvalitu
než na kvantitu.

Popis zpracování dat Údaje se získávají ze záznamů / zápisů a dokumentací

Zdroj dat Zdrojem dat je samotné město/městská část/obec.
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Frekvence sledování 1 x za 1 rok

Ovlivnitelnost městem Město/městská část/obec tento indikátor přímo ovlivňuje.

Způsob prezentace Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci Klimasken na
pětistupňové škále dle stanovených intervalů.

Zodpovědnost Zpracovatel KLIMASKEN, město, městská část, obec
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