
 

 TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Podělte se o nápady na novém webu INHERITu! 

 

Praha 1. června 2016 

INHERIT hledá nápady, které přinášejí „trojí vítězství“ pro udržitelnější budoucnost: iniciativy, jež 

současně chrání životní prostředí, zlepšují naše zdraví a přispívají ke spravedlivější společnosti. 

Podělte se o své nápady na našem webu www.inherit.eu    

 

Projekt INHERIT (Intersectoral Health and Environment Research for Innovation) zkoumá vazby mezi 

návyky v bydlení, cestovním a spotřebním chováním a životním prostředím, zdravím a nerovnostmi. 

Tento projekt podpořený z evropského výzkumného programu HORIZON 2020 a koordinovaný sítí 

EuroHealthNet spojuje odborníky zabývající se zdravím, životním prostředím a souvisejícími oblastmi, 

včetně nových technologií, s cílem zjistit, jaké postupy, strategie a inovace mohou motivovat naše 

chování k dosažení „trojích vítězství“. 

Následující příklady vybrané z našeho pilotního průzkumu pomáhají chránit životní prostředí a přímo 

nebo zprostředkovaně mohou zlepšovat zdraví a řešit nerovnosti, a tedy vést k „trojímu vítězství“: 

 Iniciativy rozvíjející městské zahradničení, které podporují sociální začleňování, místní 

produkci a zdravou spotřebu, jako ty, které se sdružily v projektu Urban Gardens Otesha, 

podpořeném programem celoživotního vzdělávání EU (Grudtvig Multilateral).  

 

 Sociální podniky působící v oblasti opětovného použití, opravy a recyklace, jako ty, zapojené v 

síti ‘RREUSE’, která pomáhá s návratem nezaměstnaných zpět do práce a s navracením 

výrobků zpět na trh za dostupné ceny, a tak poskytuje nízkopříjmovým skupinám základní 

vybavení domácností.  

 

http://www.inherit.eu/
http://otesha-gardens.eu/ressources/documentation/social-inclusion-and-integration/
http://www.rreuse.org/about-us/


 Globální iniciativa ‘Beat the Street’, která prostřednictvím systému bodování a soutěže mezi 

školami motivuje děti i rodiče chodit do školy pěšky. 

 

 Iniciativa “Energiesparservice” (služba úspory energie), pilotní projekt Charity ve Frankfurtu 

nad Mohanem, která školí a zapojuje dříve nezaměstnané, aby pomáhli nízkopříjmovým 

domácnostem s energeticky efektivnějším uspořádáním jejich domácností. Tyto domácnosti 

díky bezplatnému poradenství snížily svoje uhlíkové stopy a účty za energie s využitím např. 

energeticky úsporných žárovek a zařízení na úsporu vody. Iniciativa byla následně 

replikována na úrovni celého Německa. 

 

Máte další příklady inovací nebo iniciativ, které mohou vést k „trojímu vítězství“? V INHERITu sbíráme 

nápady a rádi je uslyšíme právě od Vás. Pošlete nám svůj příklad nebo nápad a my jej posoudíme a 

přidáme na naše webové stránky, abychom povzbudili ostatní, a přispěli tak k naší snaze povzbudit 

pozitivní změny k udržitelnějším způsobům života pro všechny. 

 

O INHERITu: 

INHERIT je výzkumný projekt 18 partnerských institucí zaměřený na definování efektivních 

mezisektorových nástrojů, které podporují zdraví a blahobyt napříč sociálními gradienty, 

prostřednictvím zkoumání hlavních environmentálních stresorů a s nimi spojenými nerovnostmi 

v oblastech bydlení, mobility a spotřeby. 

Cílem INHERITu je rozpoznat a podpořit vazby, které stimulují mezisektorovou spolupráci zaměřenou 

na problémy v oblasti zdraví, rovnosti a životního prostředí, komplexním a proaktivním, na scénářích 

postaveným, způsobem s vizí udržitelné budoucnosti. 

INHERIT je finančně podpořen výzkumným a inovačním programem Evropské unie HORIZON 2020, 

(smlouva č. 667364). Projekt INHERIT byl zahájen v lednu 2016 a potrvá čtyři roky do prosince 2019; 

jeho koordinátorem je  EuroHealthNet. 
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