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Lidstvo čelí jedné z největších výzev v současné krizi klimatu a biologické rozmanitosti. Tato 
výzva trvá již desítky let a mnozí odborníci se shodují na tom, že máme nanejvýš desetileté 
období na to, abychom se zabývali změnami potřebnými ke zpomalení a stabilizaci nejhorších 
scénářů rychlé změny klimatu, než dojde k nevratnému bodu zvratu. 

 
Toto prohlášení píšeme uprostřed pandemie koronaviru. Je pozoruhodné, jak rychle lidé 
změnili své chování v reakci na pandemii, jak se spojili, aby spolupracovali, sdíleli zdroje a dělali 
to, co je třeba udělat tváří v tvář nebezpečí. Tato reakce poskytuje mnoho vodítek a možností 
pro užitečná opatření, protože čelíme stále větším hrozbám pro naše klima a ekologii, které 
nám stejně tak poskytují prostor pro učení. 

 
Fakta o ekologické krizi jsou přesvědčivá a vyplývají ze zpráv organizací, jako je IPCC. Stovky 
organizací, včetně vlád, uznaly a vyhlásily stav klimatické nouze. WHO odhaduje, že v letech 
2030 až 2050 způsobí změna klimatu přibližně 250 000 dalších úmrtí ročně, a to pouze v 
důsledku podvýživy, malárie, průjmů a tepelného stresu. Pro některé představuje změna 
klimatu obavu o budoucí generace. Pro ostatní jsou neúroda, záplavy, ekonomický kolaps a 
těžké rozhodování o přežití současnou realitou. Krize je velmi složitá a má mnoho vzájemně 
propojených aspektů, od ochrany přírodního prostředí přes ekonomické a sociální otázky až po 
problémy duševního zdraví. 

 
Vzájemná propojenost všech druhů a pozemských systémů znamená, že tuto situaci lze řešit 
pouze společnými kroky a spoluprací na místní i celosvětové úrovni. Spolupráce a propojení jsou 
naštěstí pevně zakořeněny v naší DNA a nabízejí nám možnost přistupovat k této výzvě s nadějí 
a láskou, nikoli se strachem a obavami. 

 
Koučování, mentoring, psychologie koučování a supervize se zabývají rozvojem lidského 
potenciálu, zvyšováním povědomí, aby lidé mohli převzít odpovědnost za své činy a 
zodpovědnost za svůj přínos. Musíme sehrát významnou roli při podpoře nových způsobů bytí 
ve službě zdravé lidské společnosti a zdravé planetě. 

 
Jako profesní organizace, které se zcela nebo zčásti věnují koučování, psychologii 
koučování, mentoringu a supervizi, rozvoji jednotlivců, týmů, organizací a 



vytváření společenských hodnot, jsme se zavázali spolupracovat a podílet se na řešení 
klimatické nouze. 

 
Naši roli posuzujeme ve čtyřech dimenzích: 

• Jako jednotlivé lidské bytosti 
• Jako individuální koučové, koučující psychologové, mentoři a supervizoři 
• Jako jednotlivé profesní organizace 
• Jako kolektiv profesních organizací. 

 
V tomto čtvrtém rozměru přijímáme jako kolektiv profesních organizací následující společné 
závazky. Vycházejí ze dvou hlavních poznatků: že učení se v rychlém tempu je v současné době 
rozhodující a že dobře informovaní odborníci, kteří se opírají o základní dovednosti zvyšování 
povědomí a odpovědnosti, předvídavosti a pozitivního myšlení, mají dobré předpoklady k 
tomu, aby v této oblasti významně přispěli. 

 
Abychom řešili skutečnou a naléhavou klimatickou krizi, zavazujeme se ke: 

• zvyšování povědomí a znalostí našich členů prostřednictvím sdílení informací a 
výzkumu 

• vytvoření bezpečného a náročného prostoru pro kouče, koučující psychology, mentory 
a supervizory, aby mohli přemýšlet o své roli a své praxi a přehodnotit ji 

• zvyšování povědomí a poskytování podpory našim klientům, aby mohli změnit 
koncepci svých organizací v reakci na měnící se potřeby a osvědčené postupy 

• spolupráci za účelem sdílení znalostí mezi profesními organizacemi a sdružování 
zdrojů, které jsou volně přístupné všem trenérům bez nutnosti členství. budeme 
modelovat chování, o které usilujeme, a vždy budeme spolupracovat, nikoli soutěžit 

• rozvíjení našeho myšlení a výzkumu s cílem dále zvážit, jak může koučování a 
mentoring sloužit k podpoře transformace společnosti prostřednictvím naší práce s 
klienty. 

• Snaze o uhlíkovou neutralitu při našich akcích a aktivitách 
• Pokračování v hledání a vyzývání dalších profesních organizací, aby se k tomuto závazku 

připojily. 
 

Vzhledem k neustále se měnící povaze našeho globálního kontextu se zavazujeme, že 
budeme tyto společné závazky a aktivní sliby pravidelně přezkoumávat a revidovat podle 
toho, jak se bude měnit naše chápání a naše prostředí. 

 
 

 

 



 
 
 
 

 

i Zprávy IPCC o změně klimatu - https://www.ipcc.ch/reports/ 
https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1- 
5c-approved-by-governments/ a https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ 
ii Zprávy IPCC o změně klimatu - https://www.ipcc.ch/reports/ a https://www.ipcc.ch/2018/10/08/summary-
for-policymakers-of-ipcc-special-report-on-global-warming-of-1- 5c-approved-by-governments/ 
iii WHO (2018) Climate Change and Health https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate- 
změna a zdraví 
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