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EkoCentrum Brno úspěšně završilo projekt celoročního
environmentálního poradenství a osvěty
Za 21 let své existence se EkoCentrum Brno stalo uznávaným a stále častěji vyhledávaným
centrem environmentálního poradenství a osvěty zaměřené na ekologicky šetrný životní styl.
V roce 2011 zrealizovalo sdružení za podpory Ministerstva životního prostředí projekt, jehož
cílem bylo inovovat služby v této oblasti, zlepšit podmínky pro návštěvníky centra a rozšířit
povědomí o nabídce.
„Projekt nabídl každodenní ekoporadenský servis návštěvníkům centra i zájemcům komunikujícím
přes internet. K dispozici byly po celý rok služby specializované veřejné knihovny Ekotéka. Vedle
stovek návštěvníků centra je potěšující velká návštěvnost stránek www.ecb.cz, která v některých
měsících přesáhla 1 000 unikátních přístupů měsíčně. Novinkou v projektu bylo zřízení stránek na
Facebooku, které se za velmi krátkou dobu staly živým a vyhledávaným doplněním internetové
prezentace. Knihovnu jsme během projektu doplnili o více než 100 nových publikací, naši ekoporadci
vyřešili přes 300 dotazů klientů týkajících se široké škály témat od možností likvidace odpadů až po
konkrétné environmentální kauzy v místě jejich bydliště,“ potvrdil naplnění cílů projektu ředitel
EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.
Součástí realizace projektu bylo vzdělávání ekoporadců, jehož cílem je nejen dobrý přehled v
aktuálních tématech, ale prohlubování specializace poradců se zaměřením na často kladené dotazy
a společensky významná témata. V tomto roce to byly například obnovitelné zdroje, ekohygiena,
třídění a zpracování bioodpadu, ekozemědělství.
Zajímavou součástí projektu byl i experiment, jehož cílem bylo vyzkoušení nově zakoupeného
domácího vermikompostéru. Početná skupina zájemců sledovala průběh prostřednictvím
fotoreportáže na webu a facebooku EkoCentra Brno a mohla se tak konkrétně a názorně seznámit s
praktickými výhodami i nevýhodami domácího kompostování s pomocí žížal.
Návštěvníci centra se díky projektu mohli seznámit v nově zřízeném koutku s ukázkami certifikované
ekodrogerie a přírodních čisticích prostředků.
Úspěšná realizace tohoto projektu potvrzuje, že moderní environmentální osvěta musí veřejnosti
nejen poskytnout kvalitní nezávislé informace a poradenský servis, ale také zajímavé tematické
aktivity, které upoutají pozornost a přinesou srozumitelné a v každodenním životě využitelné náměty
pro ekologicky šetrnější způsob života.
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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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