
                            
Tisková zpráva EkoCentra Brno 
k projektům “4 roční období pro Green Deal" a "5 osvětových akcí pro Green Deal” 
ze dne 1. března 2022
________________________________________________________________________________________

Zelená dohoda s EkoCentrem Brno přinese celoroční nabídku inspirace a aktivit

Hned dva projekty zaměřené na témata směřující ke klimatické neutrálnosti Evropy nabídne letos EkoCentrum Brno zájemcům o zdravější a ekologicky šetrnější životní styl. 

Přímo v inspiračním centru v brněnském Písečníku budou pro návštěvníky 3x týdně v otvírací době k dispozici náměty pro šetrný a udržitelný způsob života pro jednotlivá roční období. Zájemci se seznámí s ukázkami ze života našich předků, pro které bylo šetrné chování každodenní samozřejmostí. 
K dispozici bude také řada inspirativních publikací, zaměřených na šetrnou domácnost, turistiku, udržitelnou spotřebu a další stěžejní témata.
Každý návštěvník inspiračního centra Písečník 94 bude seznámen s projekty prostřednictvím infopanelu a nabídky tištěných materiálů. Ke zhlédnutí bude například ekozahrádka s ukázkami pěstování bez chemie, vermikompostér a vyvýšený africký záhon.
V rámci projektů se uskuteční také tematické, exkurze, vycházky a další programy, v Písečníku 
i v dalších zajímavých lokalitách
O nabídce projektu, probíhajících aktivitách a připravovaných akcích budou zájemci informováni na stránkách www.ecb.cz a také na oblíbených FB stránkách EkoCentrum Brno.

CO JE TO GREEN DEAL
Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European Green Deal) je soubor iniciativ Evropské komise, jejichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v roce 2050 klimaticky neutrální. Obsahuje plán 
s vyhodnocenými dopady, jehož cílem je snížit emise skleníkových plynů EU do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Dohoda byla představena v roce 2019. Obsahuje opatření ke snížení emisí, investice do špičkového výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí evropského kontinentu. Druhým cílem dohody je transformace evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udržitelná, tedy aby byl možný její růst, aniž by se zvyšovalo využívání přírodních zdrojů.
_______________________________________________________________________________________________

EkoCentrum Brno je nezisková organizace, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu 
a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94 v Brně. 

Kontakt: EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, ecb@ecb.cz, www.ecb.cz



Projekty finančně podpořilo Statutární město Brno.
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