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Detail
prezentácie

• Kto/Čo a prečo za to môže?

• Ako docieliť, aby nás počúvali?

• Kto by mal počúvať?



Kto/Čo za to 
môže???



Náš mozog



Ako funguje 
naše 
rozhodovanie
?

4 spúšťače:

P (personal) - osobný

A (abrupt) - náhlý

I (immoral) - nemorálny

N (now) - aktuálny



Klimatická zmena - dokonalý problém?

Je multivalentná
Obracia náš doterajší 

život hore nohami
Je abstraktná a 

vzdialená

Chýba konkrétny 
nepriateľ -

Prispievame k nej 
všetci

Problém odopretia 
dnešných pôžitkov za 
účelom dosiahnutia 
budúcich neistých 

zlepšení

Informácie sú neisté 
a bývajú 

spochybňované



Ako funguje 
naše 
rozhodovanie?

Kognitívne problémy:

- potvrdzovacie zkreslenie

- efekt prihliadajúcich

- efekt falošného konsenzu

- efekt sociálnej bubliny



Ako docieliť, 
aby nás 
počúvali???



1. Pozitívne motivujme

Naratív pozitívnej zmeny

Vyhnime sa kritike 

Hovorme, čo máme spoločné

Vytvorme komunitu so spoločným presvedčením



2. Rozprávajme 
príbehy

• Naratív hrdinskej

výpravy a spolupráce

• Ideme obnovovať, nie

zlepšovať



2. 
Rozprávajme 
príbehy



3. Buďme presní a kritickí

Jasní aktéry, 
motívy, príčiny a 

dôsledky

Hladajme široké 
spektrum 

názorov aj mimo 
našej bubliny

Riešenie 
klimatickej krízy 
ako informovaná 

volba

Klimatická 
zmena nie je iba 

ochrana ŽP



4. Komunikujme blízke a hmatateľné veci

• Že sa klimatická zmena deje TU 

a TERAZ:

• Extremné teplo

• Sucho

• Málo zrážok

• Drahé energie



5. Aktívne 
zapojenie -
hurá von



6. Buďme poslami zmeny

• Hovorme o sebe

• Hovorme o svojich emociách

• Staňme sa zmenou, ktorú 

hlásame



Klimatická 
zmena a 
cirkev ???



Zhrnutie postupov

1. Pozitívne 
motivujme

2. Rozprávajme 
príbehy

3. Buďme presní 
a kritickí

4. Komunikujme 
blízke a 

hmatateľné veci

5. Aktívne 
zapájajme

6. Buďme 
poslami zmeny



Ako si to predstavujem?



Pasívne
rozhodovanie



Kto by mal 
počúvať? 
Typológia 
skupín

Pochybujúci - 5,7 %

Rezervovaní - 17,6 %

Rozporuplní / Nevyhranení - 17,6 %

Sympatizujúci - 35,3 %

Angažovaní - 23,9 %



Zdroje



Ďakujem za 
otázky a za 
Vašu pozornosť

Michal Kutlík
OZ Pestrec
www.ozpestrec.sk
michal@ozpestrec.sk

http://www.ozpestrec.sk

