
MOJE CO2

AplikAce ukAzující osobní cestu k ochrAně klimAtu

od osobní stopy k aktivní ochraně klimatu

Změna klimatu je vážný celosvětový problém, 
jehož dopady se projevují už také v Česku. 
Skleníkové plyny, které ovlivňují klima Země, 
jsou v rostoucím objemu produkovány lidskou 
činností. stále více lidem v Čr záleží na tom, 
zda se chovají ekologicky a odpovědně ke 
klimatu. Dopad životního stylu a spotřebního 
chování lidí na klima vyjadřuje osobní uhlíková 
stopa, kterou může člověk jako spotřebitel sle-
dovat a dle vlastní volby ovlivňovat. 

jak funguje aplikace

Aplikace moje co2 umožňuje jednoduše sledo-
vat svou uhlíkovou stopu a vyhodnotit možné 
dílčí změny stylu vlastní spotřeby, dopravy, 
stravování či bydlení z pohledu přínosu pro 
ochranu klimatu. Těmito změnami mohou obča-
né současně podpořit své vlastní zdraví i udr-
žitelný rozvoj místa, ve kterém žijí. Záměrem je 
přizpůsobení se potřebám konkrétních uživate-
lů, vyčíslení možností a vlivu alternativ na osobní 
stopu či sdílení vlastních výsledků vč. zařazení 
motivačních prvků a pozitivní zpětné vazby.

hlavní členové týmu

petr pavelčík, koordinátor projektu
Vlaďka khajlová, příprava a realizace 
Viktor třebický, expert uhlíkové stopy
josef novák, finanční manažer 

Aktuální kroky a co nás čeká

V souladu s dosavadními poznatky z experi-
mentů se nejprve soustředíme na menší dílčí 
skupiny/komunity uživatelů (v partnerských 
městech, zájmových skupinách a firmách). 
Oslovujeme partnery pro zajištění spolufi-
nancování – města a významné společnosti, 
které považují společenskou odpovědnost za 
nedílnou součást své strategie rozvoje. Podpo-
ru vzniku aplikace vyjádřila první dvě města, 
která mají zájem řešit otázky týkající se změny 
klimatu také se svými obyvateli. 

přínos pro partnery 

Vedle publicity a možného využití ve vlastních 
osvětových/CSR kampaních je bonusem pro 
partnery sdílená, společná aktivita pro jejich 
důležité aktéry s měřitelnými výsledky, které 
aplikace uživatelům nabídne. Současně part-
neři získají zpětnou vazbu a konkrétní nástroj 
pro komunikaci environmentálních aspektů 
svých kampaní a csr strategií.
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