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Projekt EkoRozhledna úspěšně oslovil stovky zájemců

Téměř dvouletý projekt EkoRozhledna, zaměřený na aktuální témata ekologicky šetrného
životního stylu, přinesl šest tematických bloků přednášek, seminářů a dílen. Poslední akcí
byla dílna Tkaní z textilních zbytků, která se setkala s velkým ohlasem.

„V rámci tohoto projektu proběhlo v EkoCentru Brno 32 akcí, které patřily do tematických bloků Co si
dáme na talíř, Jak se žije bez chemie, Pro nejmenší to nejlepší, Šetrné nákupy, Šetrné vánoce a Jak
vyzrát na odpady a energie. Projekt navštívilo za dobu jeho realizace více než 400 přímých aktivních
účastníků, další stovky zájemců získaly každý měsíc užitečné informace z internetové podoby
projektu a z vydaných brožurek,“ popsala koordinátorka Kateřina Ševčíková.

„I díky projektu EkoRozhledna chodí k nám do informačního centra a ekoporadny stále více lidí, kteří
se zajímají o různá témata týkající se šetrného životního stylu. Je totiž důležité chovat se šetrně
nejen k  přírodě, ale i k vlastnímu zdraví, což spolu často velmi úzce souvisí,“ doplnila vedoucí
informačního centra Gabriela Zavadilová.

„Největší zájem byl o témata, která se týkala zdravého stravování, biopotravin a také chemických
látek vyskytujících se okolo nás, v předmětech denní potřeby, kosmetice, nábytku, či úklidových
prostředcích. Vždy nás potěšila pochvalná slova účastníků v malých dotaznících, které vyplňovali po
skončení akcí, i jejich postřehy a náměty. Klienti kromě získání užitečných informací oceňovali
především příjemnou domáckou atmosféru EkoCentra Brno,“ dodala Ševčíková.

„Projekt EkoRozhledna jsme od jeho rozběhnutí v roce 2009 až do současnosti realizovali díky
podpoře Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí. V současné
době se snažíme zajistit finanční prostředky na jeho pokračování v dalších letech. Již na duben jsme
přichystali dílnu S chutí do zdravé výživy, která bude plná ochutnávek, receptů a praktických
ukázek,“ prozradila Ševčíková.

Účastníci akcí EkoRozhledny využívali a i nadále mohou využívat bonusový program. Během konání
projektu získali pravidelní návštěvníci zajímavé dárečky v podobě vařeček FSC, deníčků z
chráněných dílen nebo slevových poukázek do ekologicky šetrného obchůdku EkoCentra Brno.

„Velkým oceněním projektu je umístění v soutěži projektů ekoporaden o Nej ekoporadenský projekt
roku 2010, která byla realizována v rámci projektu Poradenství – metody, příklady, certifikace
finančně podpořeného SFŽP a MŽP. Ekorozhledna získala v hodnocení 1. místo od ekoporadenské
veřejnosti a 3. místo od odborné poroty. Děkujeme všem příznivcům tohoto projektu a těšíme se na
další setkávání se zájemci o ekologicky šetrný životní styl,“ uvedl na závěr ředitel EkoCentra Brno
Zbyněk Zavadil.
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