Výzva – Pojďte se zapojit do 2 podzimních kampaní!
V září je otevřený již 6. ročník výzvy Do práce na kole. Bude probíhat v rozmezí
dvou týdnů od 12.–25. září a je součástí Evropského týdne mobility.
Zářijová výzva připomíná význam bezmotorové dopravy nejen pro podporu
zdraví a psychické pohody lidí, ale i konkrétní krok našeho odklonu od závislosti
na fosilních palivech v době klimatické a energetické krize. Další informace se
dozvíte na https://www.dopracenakole.cz/zarijova-vyzva.
„Náš každodenní výběr dopravního prostředku, který zvolíme pro cestu do práce, může být tím
správným impulsem nejenom pro nás, ale také jasný vzkaz, který dáváme okolnímu světu,“ říká Hana
Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj.
Letošní startovné je ve výši 100,- Kč a hradí jej jednotlivci. Za své zaměstnance je může uhradit i firma.
Tento příspěvek poté funguje jako sleva na nákup z benefičního e-shopu. Registrace probíhá
prostřednictvím webových stránek https://dpnk.dopracenakole.cz/login. Spolek AutoMat, který je
organizátorem výzvy, zpracovává anonymizovaná data od účastníků, která následně slouží městům a
obcím ke zlepšování chodecké a cyklistické infrastruktury.

Druhou výzvou, do které se můžete letos na podzim zapojit, je 10 000 kroků.
Výzvu pořádá Partnerství pro městskou mobilitu ve spolupráci s městy a obcemi
již potřetí a probíhá po celý říjen. Snahou pořadatelů je, aby lidé zařadili chůzi do
svého každodenního života a udělali tak něco pro svoje zdraví. Do akce se lze
přihlásit jako jednotlivec, tým, firma, škola nebo obec.
„Výhodou této výzvy je krom bezplatné registrace, také speciálně upravené
bodování, které umožňuje účastníkům s vyšším věkem a hmotností soupeřit s ostatními,“ povzbuzuje
k zapojení náměstkyně Hajnová. „Chůze není jen nástrojem ke zlepšení vašeho zdraví, ale slouží také k
posílení zájmu o veřejný prostor v místě, ve kterém žijeme.“
I v této výzvě může vaše aktivita pomoci městu nebo obci plánovat jejich rozvoj s ohledem na aktivity
a potřeby lidí, kteří se v nich pohybují. Organizátoři výzvy připravili novou mobilní aplikaci, která je
příjemnější i pro seniory a jedince, kteří si s technologiemi zase tolik nerozumí. Více informací o výzvě
a možnostech, jak se do ní zapojit najdete na https://www.desettisickroku.cz/.

Další informace a kontakt:
Lucie Kropáčková, odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 564, email: kropackova.l@kr-vysocina.cz

