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Milý příznivci, milé příznivkyně 
ekologické Agentury GAIA,

přeji krásný jarní čas a příjemné počtení v prvním letošním 

čtvrtletníku GAIA. S ohledem na trvající zájem veřejnosti

o občanskou angažovanost, připravilo naše občanské sdružení 

sérii tří seminářů (Jak uskutečnit své nápady tady a teï),  jejichž 

cílem je naučit se metodu brainstormingu, facilitace,  logframu 

a systematického myšlení uvést své myšlenky do reality. 

Světem hýbou ti, kteří dokážou něco reálně změnit, ne jenom 

vzletně hovořit. První lekci jsme úspěšně absolvovali, i ti, kteří 

se nemohli zúčastnit, se mohou “chytit” z popisu, který je

na těchto stránkách čtvrtletníku.

Začátkem března jsem byla v Kyjevě spolupracovat na 

přípravě 5. Paneovropské konference životního prostředí na 

pozvání žen z Liberálního institutu a za podpory nadace Open 

Society Fund. Konference se koná v květnu, takže více 

informací přinese letní číslo GAIA.

V Čechách bylo schváleno pěstování biotechnologické 

kukuřice, e-mailovou debatu kolem GMO přetiskujeme.

V době, kdy se Vám dostane domů tento čtvrtletník, 

budeme mít za sebou první přednášku s Alžbětou Šorfovou

na téma Vědomý život. Cyklus přednášek je zaměřen

na širokou veřejnost, na informování těch, kteří dosud neměli 

štěstí poznat naše občanské sdružení a možnosti, které skýtá 

členství v něm.

Jsem moc ráda za komunitu, kterou vytváříme. Přeji zdraví, 

lásku a radost.
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EKOLOGICKÁ AGENTURA GAIA
vás zve cyklus přednášek

VĚDOMÝ ŽIVOT

Marie Haisové, MBA, ředitelky ekologické Agentury GAIA
 a psycholožky Mgr. Alžběty Šorfové

Jedná se o sérii tří přednášek, jejichž úkolem je zvýšit zájem veřejnosti o osobní 
zodpovědnost ke svému okolí a k sobě samým.

Každá přednáška se skládá ze dvou částí. Marie Haisová představí sociálně
a ekologicky-ekonomický aspekt na konkrétních příkladech. Alžběta Šorfová vysvětlí 
duševně-duchovní problematiku každého tématu.

Ničivé a pozitivní vlivy na člověka po stránce ekologické, 
sociální, duševní a duchovní
(19. 3. 2003 v Křiš�álové čajovně, Zakouřilova 955, Praha 4-Chodov v 18.30 hod.)

Toto téma se zaměří na člověka jako bytost celistvou . Uvědomíme si psychické i fyzické
součásti života vzhledem k našemu zdraví. Zdravý život je spojen nejen s tím, co jíme, 
ale také s tím, co děláme. Ničivé a pozitivní vlivy jsou rozděleny do různých stupňů, od 
roviny individuální,  přes lokální až po globální. Vlivy pocházejí také z kvality prostředí, 
z politiky a z kultury.

Ochrana člověka před manipulací a škodlivými vlivy společnosti
(14. 5. 2003 v Městské knihovně na Mariánském náměstí, Praha 1 v 17.30 hod.)

Tato přednáška navazuje na předchozí. Hlavním bodem bude ochrana člověka a jeho 
osobnosti před manipulací, jak emoční, tak racionální, jak vědomou, tak i bez jeho 
vědomí. Budeme se věnovat různým způsobům a druhům ochrany před škodlivými 
vlivy prostředí.

Náhled do blízké budoucnosti společnosti a s ní přicházející 
změny působící na člověka a životní prostředí
(28. 5. 2003 v Trmalově vile, Vilová 11, Praha 10 - Strašnice v 18.00 hod.)

Tato závěrečná přednáška cyklu diskutuje spojení mezi revolucí technickou a sociální. 
Její vlivy stále mají a budou mít dopad na naši společnost. Kam až bude zasahovat 
rostoucí automatizace a modernizace v každodenním životě společnosti a jednotlivce? 
Jak čelit neustálým změnám, jak se s nimi vyrovnat a přijmout je?
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Veřejná schůze o geneticky modifikovaných organismech

Agentura GAIA od roku 1999 v rámci svého programu “Alternativy ke konzumnímu způsobu 
života” veřejně vystupuje proti patentování nových forem života (geneticky upravených 
organismů) nadnárodními společnostmi. Tyto firmy se již několik let snaží přesvědčit místní 
zemědělce na celém světě, že pěstování geneticky upravených produktů je levné, jednoduché
a ekologické. Ve skutečnosti však monopol na takto upravené produkty pevně drží ve svých 
rukou a pro lokální zemědělství to do budoucna znamená stoprocentní závislost na centrálních 
dodavatelích osiv a ztrátu soběstačnosti, jak jsme se mohli přesvědčit například
v Indii. Podrobněji se tímto tématem zabývá sborník “Život není na prodej”, který Agentura GAIA 
vydala  v roce 2000. Nyní je téma opět aktuální. Česká komise pro GMO (geneticky modifikované 
organismy) při Ministerstvu životního prostředí svolala veřejnou schůzi, kde měl být dán prostor 
pro argumentaci jak zastáncům zmíněné metody, tak oponentům z řad ekologického hnutí. 
Bohužel jsme se od účastníků dozvěděli, že ekologičtí oponenti se stali na schůzi spíš terčem 
výsměchu a Ministerstvo životního prostředí udělilo biotechnologické společnosti Monsanto 
povolení k pěstování geneticky upravené kukuřice v České republice. Za Agenturu GAIA se měla 
schůze účastnit Marie Haisová. Bohužel se nemohla dostavit, proto své námitky a připomínky 
poslala nejznámějšímu českému zastánci a propagátorovi GMO prof. Jaroslavu Drobníkovi 
písemně. Pro zajímavost otiskujeme jejich rozhovor…

M. Haisová: Děkuji za pozvání na veřejnou Distribuce osiv nadnárodními koncerny 

schůzi ohledně geneticky modifikovaných zlikvidovala indické zemědělství. Podpora 

organismů. Nemohu přijít a tak posílám své biotechnologií vede k témuž v Čechách. Proč 

otázky. se na tom podílíte?

J. Drobník: Velmi lituji, že nepřijdete. Máme V Indii jsem nebyl. O likvidaci jejich 

takovou smůlu , že obvykle pořádáme zemědělství jsem z věrohodných pramenů 

veřejnou diskusi za přítomnosti odborníků neslyšel. Mám jen data o Zelené revoluci. Ta 

právě v době, kdy jsou oponenti zaneprázd- na likvidaci nevypadá. Ani u nás nevidím 

něni. biotechnologickou katastrofu. Bral jsem až 

do důchodu peníze jako ředitel Biotechno-

Proč jste nechtěl, abych se zúčastnila diskuse logického ústavu Univerzity Karlovy, to mne 

o GMO v Českém rozhlase? zřejmě poznamenalo.

Bohužel si nepamatuji, kdy se to stalo. 
Jaký mate osobní zájem a motiv?Ovšem tón níže uvedených otázek by to 

ospravedlňoval. Viz výše.

Pro č pr aco vní  sku pin a na  GMO  při  Jste si vědom manipulačních her, které 

Ministerstvu životního prostředí připomíná korporace hraji se světem?

svým složením mafii firmy Monsanto? Jsem. Sice jsem neabsolvoval VUML, ale

Byli tam vybráni agenti imperialismu. v denním tisku mne už před půl stoletím 

Předseda je na výplatní listině CIA. informovali, jak váleční štváči a imperia-

lističtí intrikáni vykořis�ují pracující celého 

světa.
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Huslenky jsou jako hvězda
O lednovém výletě ekologické Agentury GAIA do Beskyd

Přijela jsem před vánoci do Vsetína na přednášku a co se - mezi jinými důležitými novinkami
o tom, co dělají děti, babička, jak v práci, a tak podobně - jen tak, mezi řečí, nedozvím? Manžel 
kamarádky Marie, kterou jsem poznala začátkem devadesátých let na oslavě Dne Země
na Staroměstském náměstí v Praze,  Josef  byl v komunálních volbách zvolen místostarostou obce 
Huslenky. Bylo to řečeno skromně a jen tak mimochodem, až s odstupem času mi došel význam 
této noviny, a tak jsem radostně poblahopřála. Konečně bude mít naše občanské sdružení 
slušného a schopného partnera na politické úrovni! Ve stručnosti zmíním, že se věnuji prakticky
i teoreticky ekologii a feminismu, k této kombinaci mě dovedly životní zkušenosti
a prostudované knihy. Již řádku let jsem zvána Masarykovou knihovnou Vsetín, abych zde
o svých teoriích i  praxi přednášela veřejnosti, a zkušenosti a vědomosti  předala zaměstnancům 
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Nestač ila nám v Čechách zkušenost Značení výrobku je tak malým písmem, že je 

s kolektivním zemědělstvím sovětského ani s brýlemi nepřečtu. Můžete říci, zda je na 

vzoru?  Potřebujeme geneticky manipu- trhu čokoláda s geneticky manipulovanou 

lovanou nadvýrobu organizovanou ze Spoje- sójou od firmy Nestle, o které hovořila 

ných států? marketingová pracovnice na konferenci o 

GMO ve Vídni, kde jsme se setkali?Stačila. Tunová výroba vyhnaná močovinou, 

pesticidy a drenážování kdejaké mokřinky Bohužel, varování před alergeny, které 

byla ukázkou zvyšování zemědělské výroby mohou ohrozit 4% populace, tam není 

“silou”. Nadvýrobu nepotřebujeme, právě vůbec. Možná,  že je. V tabulce té čokolády je 

k tomu jsou výhodné GMO; nedávají  kolem děsivé pětiny mikrogramu (miliontin 

drasticky větší výnos v Evropě. Jsou také gramu) bílkoviny z modifikované sóji. 

šetrnější na přírodu a levnější provozně. Karcigenních mykotoxinů tam smí být 

Že má USA náskok před Evropou, to je sice desetkrát tolik. Vám ta bílkovina vadí?

smutné, ale co naděláme. Vidíte, nikdy mne A proč?

nenapadlo, odkud je organizována současná 

naše a evropská zemědělská nadvýroba. Děkuji, že na tyto otázky odpovíte na veřejné 

Děkuji za upozornění. schůzi.

Doufám, že rovina odpovědí odpovídá 
J s te  s i  vědom r i z ika  zemědě l sky  rovině otázek. Kdybyste chtěla poslat otázky 
nesoběstačné země? v jiné rovině, použijeme ji i pro odpovědi.

Které země? Islandu?

Jakou šanci má místní produkce organických 

farmářů při konkurenci geneticky manipulo-

vaných levných výrobků?

O tom nerozhodneme my dva, ale 

spotřebitel.
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knihovny. Při každé návštěvě Vsetína a Huslenek se mi spojuje užitečné s příjemným, práce
s rekreací, povinnost se zábavou, město s venkovem. Podotýkám, že nikde jinde v Čechách
a na Moravě jsem nezažila tak skvělou harmonii a lidskou vstřícnost, že by se vyvinula v letitou 
spolupráci a přátelství.
Při zmíněné návštěvě mě přátelé vzali na prohlídku Huslenek, které vypadají úplně jinak, dívám-
li se na ně očima návštěvnice, či pohledem zodpovědného činitele. Josef mě seznamoval s tím 
druhým. Vykládal o obci, která se hvězdicovitě rozprostírá v jedenácti údolích. Místo je proslulé 
svým zdravým vzduchem, ideálním pro kardiaky, byla zde léčebna plicních chorob, po vyléčení 
tuberkulózy přeměněná na ozdravovnu. Navštívili jsme objekt thonetovského zámečku a viděli 
minipostýlky pro alergické děti předškolního věku. Novopečený zastupitel, ve spolupráci
s místním podnikatelem, nabídl zdarma týdenní pobyt  v prosinci a v lednu tomu, kdo bude šířit 
slávu Huslenek do širého světa. Zajásala jsem, a rozjela reklamní kampaň, kterou provázely 
zmatky improvizace a rozhodování na poslední chvíli. Nakonec se nás z Agentury GAIA dalo 
dohromady sedm, a ve dvou etapách, autem a vlakem, jsme dorazili v polovině ledna do údolí 
Kychová, kde jsme byli ubytováni v nové vilce s příjemně vybavenými byty. Přes den bylo 
překrásné slunečné počasí, mírně mrzlo, v noci byl úplněk, který nám svítil na cestu z hospody, 
která je v rodinném domku, vzdáleném asi tři kilometry. S potěšením jsme konstatovali, že pivo se 
zde nesytí kysličníkem, ale má přirozenou chu� a správnou teplotu. Ceny přiměřené, lidé 
přátelští. Celodenní výlet jsme si nechali poradit a vyšli do kopců na Galovské lúky, odkud je 
překrásný výhled po Beskydských horách a údolích. Sněhu bylo tak akorát, aby vytvářel 
nádhernou scenérii a přitom nevadil v chůzi, společenství příjemných lidí garantovalo dobrou 
zábavu. Místní revírník nám ukázal mapku s vyznačeným stářím jednotlivých porostů, takže jsme 
nahlédli i do skladby lesů, a vybaveni informacemi se kochali krásou. Údolím Hrachovec jsme se 
vrátili do vsi, a v hospodě Pod Černým se občerstvili vydatným obědem a dnes již klasikou - 
jahodami se šlehačkou. Zajeli jsme na Kasárna, došli na Papajské sedlo, kde je hranice mezi 
Českou republikou a Slovenskem, po večerech jsme si vykládali karty, mluvili o všem možném, 
nejvíce však o vztazích mužů a žen, četli si v horoskopech, večeřeli, co kdo dal na společný stůl. 
Bylo veselo a příjemně. Společně jsme si prohlédli bývalou celnici, kde je možné si dopřát 
valašskou kuchyni, pakliže je přítomno minimálně dvacet lidí. Paní správcová donesla valašské 
klobásky, moravské vínko, láhev slivovičky bohužel cestou rozbila, nicméně její zbytky
v igelitové tašce  provoněly celý byt. Při návštěvě zámečku jsem zaslechla hovořit o miminku, 
romantické prostředí  objektu i jeho okolí k lásce intenzivně svádělo.
Část výpravy odjela dřív, já byla pozvána do společenství adventistů, abych pohovořila
o komunikaci, v knihovně navázala na minulé téma, a s veřejností načala kontroverzní debatu
o tom, že “čas je život”, ne jen, že “čas jsou peníze”, jak se nám stále vsugerovává. 
Zaimprovizovala jsem, a na poslední chvíli rozmyslela zůstat o den déle, abych si po týdnu 
společenského života užila beskydského ticha, vzduchu a samoty. Vyšla jsem na vrcholek kopce, 
byla mlha, velmi zvláštní atmosféra, v jednom momentě jsem se opřela o strom, abych si zavázala 
botu, zvedla hlavu a na buku proti mně, ve výšce asi tři metrů, uviděla puklinu ve tvaru velkého 
oka. S duhovkou i panenkou. Přírodní výtvor, ne lidský. Zpět jsem šla po úpatí kopců, cestou 
vtipkovala s místními ogary, kteří se našim ženám moc líbili. Ach ti Valaši, to jsou pěkní chlapi,  
bylo slyšet každou chvíli. To dělají ty kopce, ten prostor a tvrdý život - upřesnil Josef, když mě vezl 
na domácí kachnu a frgály k babičce. Na zpáteční cestě jsem si přisedla do kupé k paní, která jela 
ze Slovenska z výstavy psů. Její svěřenec získal dvě medaile a ona mi vyprávěla, jak se k chovu 
dostala. Trpí roztroušenou sklerózou a když přestávala vidět a chodit, tak jí kdosi poradil, až si 
pořídí  pejska. Pořídila si dva, oba do roka umřeli na stejné příznaky, jaké měla ona, která začala 
vidět a chodit. Pak nejeïte do Vsetína a do Huslenek, když se tolik dozvíte a tolik vidíte!

Marie Haisová, Praha 28.1.2003
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Volné pokračování tématu manipulace

V rámci pravidelných setkání “Čtvrtky s GAIOU” jsme měli 6. února možnost poslechnout si 
prezentaci členky Agentury GAIA Kateřiny Hlavaté na téma manipulace. Pro ty, kteří se 
nezúčastnili, uvádíme autorčin příspěvek na výše uvedené téma.

Zkuste se zamyslet nad situací, ve které se vám podařilo odolat nějakému nevítanému vlivu. Mezi 
sebeuvědoměním/sebepoznáním člověka, a tím, čím je ovlivňován (manipulován) je přímý 
vztah. Ten, kdo ví, kdo je, proč je, zná na jaké podněty nejvíc reaguje a proč, co u něj vzbuzuje 
jaké emoce, jinými slovy co ho dokáže rozhýbat k něčemu, a to i s pozdějším účinkem aj., dává 
daleko méně možností nechat se přimět/zmanipulovat k něčemu, s čím by - v případě plného 
uvědomění si všech souvislostí - nesouhlasil. A na druhé straně, čím víc je člověk nežádoucně 
ovlivnitelný, tím méně má možnost se poznat, protože se nechá ovlivnit i v tom, co si má o sobě 
myslet a co má rád. Různé lobby na tom samozřejmě pracují dlouhodobě a s předstihem - viz 
např. spolupráce firem, médií a tzv. odborníků, kteří vytvářejí články k příslušné reklamě
na objednávku - je to jakoby začarovaný kruh.
A právě návrh možnosti jak ho rozetnout byl předmětem mé přednášky: Jednak oddémonizovat 
termín manipulace (samo o sobě nevinné slovo ze středolatinského manipuláre složené
z latinského manus ruka a pulus /plenus plný do ruky/ s neutrálním významem - zacházet). 
Neutralizování atmosféry obav a negativních očekávání (která je i místy záměrně vytvářená) je 
totiž nedílnou součástí toho, když se chci s nežádoucím ovlivňováním začít vypořádávat. Pod 
vlivem záporných emocí, jako je strach a obavy, se vám totiž asi nebude moc úspěšně dařit jednat 
klidně a s rozvahou.
Zvolila jsem formu interaktivní přednášky, protože cílem bylo dát všem účastníkům možnost 
zmapování problému aktivním podílem na přednášce, a  tak si odnést něco víc než obsah 
jednostranného výkladu. Životem se pohybujeme a zůstat zcela stát - beze změn - (a ve všem) 
prostě možné není. Zachází s námi různé podněty: od toho, jak se ráno cítíme, a podle toho třeba 
zvolíme další aktivity, přes to, co si dopřejeme záměrně (pustím televizi a zhlédnu reklamy), až 
po to, co nás potká nezáměrně z naší strany (ujede mi tramvaj). Tím vším mohu být ovlivněn, až 
třeba i ovládán. Pokud se nerozhodnu zacházet se sebou sám - to znamená vytvořit si 
maximální možnost zasáhnout do toho, co na mne působí a pro co se chci rozhodnout - 
záměrně a vědomě, přenechávám tento prostor jiným, kteří ho rádi obsadí např. rozhodnutím 
za nás, že tento prášek na praní je nejlepší, nebo že nejlepší pro nás je, když se nebudeme 
vyčerpávat výběrem z několika politických stran a bude jen jedna a ta za nás vše zařídí.
Takže šlo o to, jak si toto zacházení se sebou nejlíp umožnit, např. zjištěním, co všechno máme 
přirozeně k dispozici (např. hlas, sluch, dech aj.), a co s tím. Ozkusit si pár sebepoznávacích 
metod (např. uvědomění si tělesného postoje a jeho možné souvislosti, odpovědět si na několik 
cílených dotazů aj.) a dostat se k tomu, co si mnozí dlužíme - tj. k pozitivnímu myšlení
a optimistickému ladění. Zkuste se u jakéhokoli problému usmát a pak pozorovat, co se ve vás 
děje - vždy� i jen povytažení koutků spouští produkci přirozených opiátů endorfinů - a vy
za chvilku najdete přirozený důvod, proč se cítit dobře, krevní řečiště uvolněním umožní lepší 
zásobení mozku a vás napadne jak problém řešit. O tom, že optimisté mají život delší už 
prokazatelné studie jsou, myslím, že teï jde spíš o to nikoliv déle, ale lépe.
Téma je to široké, skýtá poznání mnohých souvislostí a zaslouží si pokračování.

Kateřina Hlavatá

» akce «
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» projekty «

Jak uskutečnit své nápady tady a teï

Pro ty, kteří si často kladou tuto otázku, byl určený seminář, který se v rámci “Čtvrtků s GAIOU”
6. března. Jeho cílem bylo poradit těm, kteří usilují o pozitivní změny ve svém okolí, jak uvádět 
myšlenky do reality pomocí projektů, tedy plánovaných aktivit s cílem dosáhnout užitečné 
změny na úrovni celostátní, regionální či na úrovni organizace. Agentura GAIA je sdružení 
opírající svou činnost z velké části o členskou aktivitu a téměř denně se také setkáváme se 
spoustou nápadů a projevů myšlenkové tvořivosti. Je nás mnoho, kdo víme, že by se “něco mělo 
dělat, něco by se mělo změnit”. Otázkou často zůstává PROČ, JAK, KDY, KDO a KOLIK TO BUDE 
STÁT. 

Trychtýř nápadů
Teprve po zodpovězení těchto jednoduchých otázek vidíme, kolik nápadů nám 
propadně pomyslným trychtýřem do reality. 

Tomuto trychtýři se běžně říká PROJEKT. Projektově zpracovaný nápad nám ukáže, jestli je 
vůbec možné ho realizovat. Společnou diskusí s účastníky semináře jsme se dobrali k tomu, co by 
měl každý takový projekt obsahovat.

[ Dobrý nápad
[ Popis nápadu
[ Popis realizace
[ Popsaný postup
[ Širší začlenění v čase a prostoru
[ Jasné cíle
[ Získání podpory

U bodu “jasné cíle” se na chvíli zastavíme. Jak jsme si otestovali na účastnících, představa
o velikosti a dosažitelnosti cílů se od člověka k člověku velice liší. Pro dokreslení uvádíme výčet 
cílů vzešlých od účastníků, formulované metodou brainstormingu.

Brainstorming je “bouře” nápadů. Každý může vyslovit jakoukoliv myšlenku. 
Každá myšlenka musí být zaznamenána zapisovatelem. Žádná myšlenka by 
neměla být během brainstormingu ostatními komentována.

[ Změna společenského zřízení
[ Globální propagace vegetariánství
[ Uchopení státní moci
[ Celonárodní distribuce Pí-vody
[ Zastavení živočišné výroby
[ Zdravý životní styl
[ Změna školského systému
[ Nevstoupit do Evropské unie
[ Celospolečenská změna žebříčku hodnot
[ Zastavení kouření
[ Rozšíření systému LETS
[ Využívání obnovitelných zdrojů energie
[ Změna legislativy
[ Neantropocentrická víra
[ Vědecký důkaz boží existence
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Nyní bychom se měli zamyslet, zda je dosažení uvedených cílů v možnostech člověka, jehož život  
je časově a prostorově omezen. Samozřejmě, že není. Přesto má však pro nás tato formulace 
našich přání velkou důležitost.

Jde totiž o cíle obecné, k nimž se můžeme přiblížit naplňováním konkrétních 
cílů jednotlivých projektů. 

Aby naše projektové plánování nezůstalo pouhým teoretizováním, mohli si účastníci semináře 
vybrat jeden z obecných cílů, k jehož naplnění chtějí společně přispět. Po dlouhém rozhodování 
a hlasování zvítězil cíl rozšířit systém místní směny služeb a zboží LETS. Na tomto tématu budeme 
mít po další dva čtvrtky s GAIOU možnost vyzkoušet si reálnou přípravu samotného projektu, 
přenosnou na jakákoliv jiná témata.

Pro začátek jsme společně provedli analýzu prostředí. Tato analýza je nezbytnou 
součástí projektu. Dává nám odpověï na první ze základních otázek: PROČ?

A zde jsou výsledky, jak vidí šance LETS účastníci semináře:

Příležitosti pro LETS
[ Význam pro méně majetné občany
[ Význam pro lidi, kteří jsou ochotni pomáhat druhým
[ Nedostupnost některých služeb (ani za peníze)
[ Potřeba vzájemné výpomoci (ten umí to, ten zas tohle)
[ Potřeba nalezení komunity s podobným myšlením na budoucnost
[ Potřeba společenského života ve městě
[ Příležitost k vytvoření komunity
[ Příležitost k vytvoření alternativního ekonomického systému
[ Odhodlanost
[ Potřeba nových kontaktů (internet - děti, důchodci, podnikatelé, živnostníci)
[ Syntéza subjektivních přístupů k realitě (z astrologie: “nejsme jenom jedno znamení, 

ve kterém se naše tělo narodilo, ale v hlavě máme celý zvěrokruh”)
[ Možnost poznat více lidí různých zájmů, obohacení života
[ Špatná ekonomická situace a politické klima

Rizika pro LETS
[ Nedostatek aktivity mezi členy Agentury GAIA
[ Nedostatek prostředků na reklamu, média, přednášky, tiskoviny
[ Osobní ambice
[ Právní rizika
[ Neochota pomáhat si
[ Nedůvěra lidí
[ Neochota lidí se organizovat
[ Možnost zneužití jednotlivci
[ Izolovanost lidí v Praze
[ Lidé špatně hospodaří s časem
[ Nízká sociální inteligence
[ Zvyk na životní stereotypy
[ Neúměrně vysoké náklady na administrativu, neodpovídající užitku

Pokud jste se první lekce naší “kuchařky projektů” nezúčastnili a rádi byste přišli na dvě lekce
v dubnu a květnu, doufáme, že vám tento návod bude užitečným průvodcem tématy, které jsme 
probírali.

» projekty «
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Čtvrtky s Agenturou GAIA: duben - červen 2003

Semináře se konají v Lublaňská 18, Praha 2.

Člen/ka Agentury GAIA získává tyto výhody:

� Strategické informace, které jinde nenajdete prostřednictvím čtvrtletníku GAIA
� Výhodnou slevu na přednášky a semináře pořádané Agenturou GAIA
� Možnost aktivního zapojení do projektů
� Vytváření vlastních projektů pod záštitou Agentury GAIA
� Aktivní vliv na rozvoji organizace
� Pozvánky na akce, prezentace a setkání pořádané Agenturou GAIA i jinými organizacemi
� Účast na výročním zasedání
� Člen/ka Agentury GAIA je automaticky členem/kou klubu LETS - systému vzájemné 

občanské výpomoci formou výměny služeb a věcí 
� Možnost využívání společenské místnosti v Lublaňské 18 na základě předběžné domluvy
� A další...

3. dubna 2003 v 17.30: “PROČ LETS?”- Pokračování praktického semináře na téma jak 
uskutečnit své nápady tady a teï, tentokrát konkrétně zaměřený na místní systém výměny služeb 
a zboží LETS
! Potřebuje česká společnost systém výměny služeb?
! Koho LETS osloví?
! Jak přesvědčit společnost o jeho důležitosti?

15. května 2003 v 17.30: “KUCHAŘKA LETS” - Navazující seminář, který poskytne účastníkům 
praktický návod, jak systém LETS projektově zpracovat a efektivně provozovat
! Personální zabezpečení (kdo projekt povede, kdo bude komunikovat se členy, 

spravovat databázi a zajiš�ovat přednáškové programy)
! Časový plán
! Materiální, prostorové a finanční zajištění LETS

5. června 2003 v 17.30
VÝROČNÍ SETKÁNÍ AGENTURY GAIA

Program
! Zpráva o hospodaření Agentury GAIA v roce 2002
! Personální obsazení Agentury GAIA
! Čestná a výkonná rada
! Členská základna
! Plány na rok 2003/2004
! Rozpočet na rok 2003/2004
! Diskuse



Členská základna a finanční podpora od jednotlivců v roce 2002:

(k datu uzávěrky)

Děkujeme!

2 500 Kč: Pavel a Karolína Rozsypalovi, 500 Kč: Jan Čepek, 400 Kč: Marie Bouchalová, Marie 

Haisová, Jan Haverkamp, 300 Kč: Martin Náprstek, Miroslav Rajnoch, 200 Kč: Pavel Bena, Eva 

Collinsová, Rudolf Fischer, Gabriela Globočníková, Eva Hauserová, Šárka Hošková, Marta 

Hrabáková, Jakub Jonáš, Jan Kachlík, Jaroslav Lípa, Jana Nováková, Jiří Nykl, Emanuel Otavský, 

Adéla Purschová, Martin Rybář, Petra Sádková, Dagmar Schneidrová, Gabriela Struhárová, Jiří 

Suchomel, Stanislava Valešková, Jiří Vlasák, 180 Kč: Václav Ondráček, 100 Kč: Anita Horáková, 

Karla Komárová, Vlastimil Konopiský, 50 Kč: Alžběta Marinová, Jarmila Soukupová

Návratka pro zájemce o spolupráci s Agenturou GAIA pro rok 2003

o Chci se stát členem/kou Agentury GAIA a posílám členský příspěvek ve výši 200 Kč/rok

o Přispívám na rozvoj Agentury GAIA finančním darem ve výši ………… Kč

o Přispívám na konkrétní projekt …………………… finančním darem ve výši ……………….. Kč

Částku hradím:

o Jednorázovým převodem z účtu č. ……………………. na účet Agentury GAIA č. 0007312349/0800

o Složenkou typu A na účet Agentury GAIA ze dne ……......……………..

o Složenkou typu C na adresu Agentury GAIA ze dne …...….....…………..

o Budu pravidelně přispívat trvalým příkazem k úhradě částky ……………. Kč měsíčně z účtu: 

č. ……………………………… na účet Agentury GAIA č. 0007312349/0 800

Jméno ………………………….…………………………………………………………………………………..

Příjmení …………………….………………………………………………………………………………….......

Adresa ……………………………………………………………………………………………………………...

PSČ ……………………………        E-mail: ……………………….

Souhlasím s uvedením svého jména v přehledu individuálních dárců ve zpravodaji GAIA:  

Tuto návratku zašlete na adresu Agentury GAIA, Lublaňská 18, 120 00  Praha 2

» èlenský klub «

o ano      o ne
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