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Občanské sdružení, které stálo při vzniku neziskového sektoru u nás, si připomíná spolu se svými klienty a příznivci 20 let nepřetržité činnosti
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Podpora a propagace ekologicky šetrnějšího životního stylu obyvatel je hlavním tématem nabídky občanského sdružení EkoCentrum Brno. 
“Letos uplynulo úctyhodných dvacet let od okamžiku, kdy skupina mladých příznivců nekonzumního životního stylu a ochrany přírody začala realizovat svoje první osvětové projekty. Ale tomuto okamžiku už dlouho před zlomovým listopadem 1989 předcházela práce v neoficiálních iniciativách a příprava na vznik centra, které by poskytovalo zázemí pro činnost nově vznikajících ekologických iniciativ,” připomněl počátky současný ředitel EkoCentra Brno Zbyněk Zavadil.

EkoCentrum Brno se brzy po svém vzniku začalo věnovat především informačním, osvětovým a ekovýchovným programům. Tím významně přispělo ke komunikaci s veřejností a úspěšnému oslovení řady občanů, kteří se teprve seznamovali s ekologickými tématy. Sdružení neslo ve svých začátcích název EkoCentrum mládeže. “Ale shodli jsme se s tehdejším ředitelem na tom, že pokud by se podařilo udržet činnost delší dobu, mohl by název vzhledem k přibývajícím šedinám realizačního týmu působit komicky. Při pohledu na sebe vidím, že to bylo prozíravé,” podotýká s úsměvem Zavadil. Mezi zajímavosti z historie sdružení patří i jeho logo: v konkurzu na vytvoření loga nové organizace tehdy zvítězil uznávaný brněnský výtvarník Jiří Eliška. Logo z dílny tohoto autora provází sdružení v nezměněné podobě dodnes. 

Tým EkoCentra Brno tvoří dnes většinou další generace mladých lidí, zaměstnanců a spolupracovníků, kteří do projektů přinášejí novou energii i úhel pohledu. Bohužel zde už dlouho a nezastupitelně chybí zakladatel sdružení Ing. arch. Jiří Bělohoubek, který zemřel velmi mladý v roce 1992. Mohl být tedy přítomen při realizaci jen malého zlomku svých skvělých nápadů a myšlenek, jimiž pomáhal spoluutvářet podobu moderních neziskových organizací: jejich schopnost oslovit a pozitivně motivovat veřejnost, fungovat v sítích, realizovat osvětové kampaně nebo kvalitní ediční činnost.

Současné EkoCentrum Brno realizuje především dlouhodobé projekty zaměřené na podporu a propagaci ekologicky šetrného životního stylu. Patří k předním organizacím v České republice, které se zaměřují na ekologickou výchovu, osvětu a poradenství. EkoCentrum Brno se představuje jako příjemné místo otevřené celé rodině s kompletním servisem a pestrou nabídkou služeb, tematických akcí, seminářů, dílen a s širokou nabídkou aktivit pro školy a školská zařízení. Centrum v Brně na ulici Ponávka 2 je pro veřejnost otevřeno každý všední den. Zájemci mohou využívat specializovanou knihovnu, knihkupectví nebo obchůdek s ekologicky šetrnými produkty. 

“Dvacet let nepřetržité existence našeho sdružení jsme se rozhodli oslavit tak, aby z toho měli prospěch a pěkné zážitky především naši návštěvníci a klienti. Jako poděkování za věrnost, podporu a rostoucí zájem jsme připravili nejrozsáhlejší paletu dílen, seminářů, zajímavých publikací, poradenských aktivit a tematických akcí pro děti i dospělé v historii našeho sdružení. A také novou podobu internetových stránek, které přinášejí pestrou škálu informací a průběžně aktualizovaných novinek ze světa ekologicky šetrného životního stylu”, doplnil Zbyněk Zavadil. 

Další zajímavosti z historie i současnosti sdružení, fotodokumentace a soutěžní anketa 
jsou k dispozici na www.ecb.cz.
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