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Startuje projekt Celoroční environmentální poradenství a osvěta dospělých
Díky grantu Ministerstva životního prostředí zahajuje v těchto dnech občanské sdružení
EkoCentrum Brno realizaci rozsáhlého projektu Celoroční environmentální poradenství a
osvěta dospělých. Projekt zahrne pestrou nabídku osvětových, poradenských a
vzdělávacích aktivit, která bude realizována v průběhu celého roku.
Po celou dobu projektu bude k dispozici ekoporadna pro veřejnost na stálém místě
v blízkosti centra města. Zkušení ekoporadci, kteří v předchozích letech řešili stovky
dotazů a drobných kauz, budou k dispozici nejen pro návštěvníky centra, ale i na telefonu.
Uspokojeni budou i mimobrněnští tazatelé, protože dotazy bude možné klást přes webové
rozhraní na stránkách www.ecb.cz, kde je k dispozici i diskuzní fórum a přehled
zajímavých a často kladených dotazů.
Projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí zahrne také konkrétní osvětové
aktivity, které budou realizovány ve spolupráci s partnerskými ekoporadnami, dalšími
NNO, centry volného času i státní správou.
Připraveny jsou například oblíbený den otevřených dveří, akce v rámci kampaní Brněnské
dny pro Zemi a Brněnské dny pro zdraví. Na akcích bude k dispozici informační stánek
s publikacemi, zajímavými ekoprodukty. Ekoporadci budou případné dotazy zodpovídat
přímo na místě.
Ve své knihovně pojmenované příznačně Ekotéka nabízí přes 4 000 titulů. Knihovna
patří k největším veřejným knihovnám s tímto zaměřením u nás, v rámci projektu bude
průběžně doplňována o nové zajímavé tituly. Pro návštěvníky ekoporadny a knihovny
jsou připraveny i další novinky – pohodlnější židle a stolky k počítačům v čítárně nebo
nové koše na tříděný odpad.
Během projektu se uskuteční i zajímavé tematické výstavy- ekologicky šetrné a zdravotně
nezávadné drogerie pro domácnost a ekologicky šetrných a zdravotně nezávadných
potřeb pro děti.
Po celou dobu projektu bude probíhat distribuce aktuálních informačních tiskovin
k žádaným tématům ekologicky šetrného životního stylu a ochrany přírody.
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EkoCentrum Brno je občanské sdružení, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu
ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje stálé informační centrum s knihovnou, ekologickou poradnou a knihkupectvím
v Brně na Ponávce. Ke stěžejním aktivitám patří také výukové a volnočasové programy pro děti a vzdělávací program pro
dospělé. Od roku 1996 realizuje sdružení projekt Stezky zdraví Brno – Lelekovice. Více informací na www.ecb.cz.
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