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Poradci EkoCentra Brno letos vyřešili již více než 400 dotazů

Podpora a propagace ekologicky šetrnějšího životního stylu obyvatel  je hlavním tématem nabídky občanského sdružení EkoCentrum Brno. 

Díky grantu Ministerstva životního prostředí realizuje letos EkoCentrum Brno mimo jiné rozsáhlý projekt Celoroční environmentální poradenství a osvěta dospělých.
Projekt zahrnuje nepřetržité fungování ekoporadny pro veřejnost a řadu dalších zajímavých aktivit. Například oblíbený den otevřených dveří letos představil celou škálu nabídky centra od poradenství až po dílnu zdravého vaření. Již tradičně se letos EkoCentrum Brno účastní také celostátníhoTýdne knihoven. Ve své knihovně pojmenované příznačně Ekotéka nabízí přes 4 500 titulů. Knihovna je průběžně doplňována o nové zajímavé tituly a patří k největším veřejným knihovnám s tímto zaměřením u nás.
Osvětový projekt, podpořený Ministerstvem životního prostředí, přispěl také ke zlepšení podmínek pro návštěvníky centra. Vedle knihovny mohou využívat specializované knihkupectví a obchůdek s ekologicky šetrnými produkty. Příjemné prostředí čítárny je nyní vybaveno novými stolky a pohodlnými židlemi. Návštěvníci se mohou nově inspirovat ukázkami vystavených výrobků šetrných k životnímu prostředí: k vidění jsou vzorky šetrné drogerie a školních potřeb, nelakované pastelky, dětské pleny z přírodních tkanin nebo koše na třídění odpadu. 

Stovky dotazů a drobných kauz, které zkušení ekoporadci pomáhají občanům řešit, jsou důležitou každodenní podporou občanů v jejich zájmu a snaze chovat se šetrně k životnímu prostředí.
“Naši ekoporadci poskytují tazatelům cenný servis - důležité kontakty na zodpovědné instituce, realizační firmy, zdroje podrobnějších informací k nejrůznějším tématům a rady, jak postupovat v konkrétních situacích. Časté jsou například dotazy na možnosti třídění a likvidace odpadů v Brně. Tazatelé se na nás obracejí nejen při osobní návštěvě nebo telefonicky, ale stále častěji i prostřednictvím internetové poradny na www.ecb.cz. Takže již řadu let radíme i lidem z celé České republiky,” představila práci ekoporadny její vedoucí Gábina Zavadilová.
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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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