GOV12

POČET OSVETOVÝCH AKCIÍ PRE OBYVATEĽOV A MIESTNYCH
AKTÉROV ZAMERANÝCH NA VZDELÁVANIE A ZVYŠOVANIE
KOMPETENCIÍ (SPÔSOBILOSTI) V OBLASTI ZMENY KLÍMY.

Číslo

GOV12

Názov indikátora

Počet osvetových akcií pre obyvateľov a miestnych aktérov
zameraných na vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií
(spôsobilosti) v oblasti zmeny klímy.

Oblasť

G

Definícia indikátora

Indikátor hodnotí počet všetkých aktivít (konferencie, semináre,
workshopy, výstavy, prednášky, kampane, informačné udalosti,
letáky a pod.) realizovaných alebo spoluorganizovaných a/alebo
financovaných mestom/MČ zameraných na informácie,
vzdelávanie a zvyšovanie kompetencií v oblasti zmeny klímy
(adaptácia a mitigácia) za sledovaný rok.

Jednotka indikátora

akcií / 10 tis. obyvateľov

Kľúčové slová

Vzdelávanie, budovanie povedomia, informovanie, zvyšovanie
kompetencií

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Súčasťou schopnosti mesta sa adaptovať na zmenu klímy je
podpora mestskej samosprávy obyvateľmi a ďalšími subjektmi
žijúcimi či pôsobiacimi na území mesta pri plánovaní a realizácii
adaptačných opatrení. Takáto podpora je podmienená nielen
tým, že sa týmto aktérom umožní participovať na adaptačnom či
mitigačnom procese, ale aj úrovňou ich poznania a vedomostí.
Samospráva mesta, ktorá systematicky pripravuje, spolupracuje
pri príprave a realizuje, resp. spolurealizuje aktivity, ktoré k
tomuto prispievajú možno považovať za viac odolné, resp. menej
zraniteľné voči zmene klímy

Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Sledujú sa len aktivity/udalosti, kde je priama organizačná účasť,
resp. spoluúčasť mestskej samosprávy a nezapočítavajú sa
udalosti, ktoré sú organizované niekým iným.
Počet aktivít/udalostí nie vždy odráža skutočný počet
účastníkov, takže sa môže stať, že jedna udalosť pokryje (v
absolútnych hodnotách) viac zúčastnených, ako viacero udalostí,
ale viac udalostí zase zaisťuje väčšiu variabilitu cieľových skupín
a rôznych prístupov, čo v konečnom dôsledku kladie dôraz viac
na kvalitu ako na kvantitu.

Popis spracovania dát

Údaje sa získavajú zo záznamov/zápisov a dokumentácií

Zdroj dát

Zdrojom dát je samotné mesto/obec/mestská časť.
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Frekvencia sledovania

1 x za 1 rok

Ovplyvniteľnosť mestom

Mesto tento indikátor priamo ovplyvňuje.

Spôsob prezentácie

Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF na
päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov

Zodpovednosť

Spracovateľ KLIMASKEN, mesto, mestská časť, obec
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