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TISKOVÉ OZNÁMENÍ
Workshop Energetická soběstačnost proběhne v Hostětíně už tento víkend
Hostětín (13. listopadu 2015) - Nadcházející víkend 13. - 15. listopadu bude v Hostětíně patřit
soběstačnosti v oblasti energií. Prakticky zaměřený wokshop představí možnosti, jak dospět
k energetické soběstačnosti v domácnosti. Workshop Energetická soběstačnost pořádá Ekologický
institut Veronica v rámci projektu Resilience, aneb proměňme hrozbu v příležitost, který je určen
veřejnosti, odborníkům, starostům nebo akademikům. Účastníci se tak prostřednictvím akcí
zaměřených na podporu soběstačnosti v oblasti potravin, energie nebo hospodaření s vodu mohou
dozvědět, jak se připravit na dopady klimatické změny.
„Účastníci workshopu se dozví, jak zvýšit vlastní energetickou soběstačnost v oblasti spotřeby
energie na vytápění a osvětlení domácnosti s důrazem na úspory energie a využívání obnovitelných
zdrojů. Spoustu technologií si účastníci budou moci prohlédnout přímo v místě konání semináře,
a to pasivní dům, solární kolektory, fotovoltaické panely, zateplení domu pomocí slaměných balíků
nebo úsporné osvětlení,“ vysvětluje Eliška Suchanová, organizátorka workshopu Energetická
soběstačnost.
„Workshop Energetická soběstačnost představuje příležitost shlédnout ukázky elementů
soběstačnosti a energetických úspor na vlastní oči, vyzkoušet si pobyt v pasivním domě i výrobu
biouhlu, a spočítat vlastní uhlíkovou stopu. Teoretické části a diskuse slouží k tomu, aby se
účastníci utvrdili v tom, že šetrné hospodaření s energiemi v domácnosti má velmi dobré důvody,
které nesouvisejí jen s vlastní peněženkou,“ uvedla lektorka workshopu Yvonna Gaillyová.
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Akce se koná v rámci projektu Resilience aneb Proměňme hrozbu v příležitost. Podpořeno grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

