
 Jaké měla kampaň cílové publikum? 
Osoby ve věku 25 až 40 let, se zvláštním důrazem na mladé 
a rodiny s malými dětmi žijící ve městech.

 Co je efektivní využití zdrojů? 
Efektivní využití zdrojů spočívá v tom, že s menším množ-
stvím omezených zdrojů vykonáme více práce, že je budeme 
využívat udržitelným způsobem a minimalizujeme dopady na 
životní prostředí. Naše budoucnost závisí na tom, jak budeme 
využívat zdroje, jako je voda, vzduch, kovy, minerály, lesy, půda, 
potraviny a systémy biodiverzity. Tyto zdroje jsou zásadní pro 
naši prosperitu a blahobyt, ale využíváme je rychleji, než se je 
daří obnovovat.

Jako jednotlivci i jako společnost musíme změnit způsob, jakým 
zdroje využíváme. Pak se budeme moci my i naše děti těšit na 
kvalitní život, prosperující ekonomiku a zdravé životní prostředí.

 Vývoj kampaně Generation Awake 
Kampaň byla spuštěna v říjnu 2011. Tehdy sestávala z víceja-
zyčného webu, stránky na Facebooku, virálního videa a PR akti-
vit. V těchto částech kampaně se objevili Rutinér Ruda, Servác 
Soudeček a Akční Agáta – personifikované nákupní tašky, které 
představovaly obvyklé spotřebitelské návyky.

V roce 2012 se kampaň zaměřila na spotřebu vody. Objevila se 
nová postava, Vodní nadšenec Vojta, a přibyl obsah a video pro-
pagující udržitelné využívání vody. Byl vytvořen nový web, který 
se zabýval otázkou skryté spotřeby vody spojené s každodenním 
spotřebním zbožím.

Nová fáze byla zahájena na začátku roku 2014. Zaměřuje se na 
lepší nakládání s odpady, což je jeden z klíčových prvků při 
naplňování cílů zelené ekonomiky. Nová postava, Oldřich 
Odhozený, přišla se sdělením, že „odpad, jehož vzniku nelze 
zabránit, představuje cenný zdroj“.

Kampaň přinesla hmatatelné výsledky. Její weby navštívilo více 
než 1 milion návštěvníků, videa zaznamenala takřka 10 milionů 
zhlédnutí, komunita na Facebooku zahrnovala přes 140 000 
fanoušků a PR aktivity vedly ke vzniku vice než 2 000 článků 
o kampani.

 Podporovatelé kampaně 
Kampaň podpořilo přes 130 veřejných i soukromých organizací, 
které šířily sdělení o efektivním využití zdrojů vlastními kanály.

Generation Awake byla kampaň, jejímž hlavním cílem bylo zvýšit povědomí o efektivním využívání zdrojů. 
Byla zaměřena na veřejnost a ukazovala, co je možné udělat v každodenním životě pro snížení množství produkovaného 
odpadu a důmyslnější využívání přírodních zdrojů, jako je voda, energie, dřevo a kovy. Kampaň zahájilo v roce 2011 
Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise se záměrem podpořit efektivnější využívání zdrojů v Evropě 
a zelené ekonomiky (ekonomiky recyklace). Kampaň vyzývala k tomu, aby se lidé zamysleli nad svými spotřebitelskými 
návyky a jejich důsledky pro životní prostředí, přírodní zdroje, kvalitu života, zdraví a blahobyt.
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