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EkoRozhledna zakončila rozsáhlý tematický blok
Jak se žije bez chemie
Projekt EkoRozhledna, který probíhá v EkoCentru Brno, se blíţí do své poloviny. Tento rozsáhlý
projekt byl vytvořen a realizuje se za finanční podpory SFŢP a MŢP.
„Od začátku roku 2010 se projekt zaměřil na témata týkající se chemie, která nás denně obklopuje,
ať uţ ve formě kosmetiky, čisticích prostředků, léků, potravin nebo prostředků na ošetření nábytku.
Důleţité je ukázat lidem, ţe jsou i jiné alternativy, které nemusí být náročné finančně ani časově.
Pouţíváním šetrnějších variant věcí potřebných pro kaţdodenní ţivot můţeme být vlídnější jak ke
svému zdraví, tak i okolí,“ připomněla koordinátorka projektu Kateřina Ševčíková.
„Cyklus Jak se ţije bez chemie navštívilo od začátku roku více jak 130 účastníků,“ podotkla vedoucí
informačního centra Gabriela Zavadilová. „Mimořádný zájem o tato témata se projevuje také
v dotazech na naši ekoporadnu a ohlasu na publikace v knihovně a knihkupectví. Velkou pozornost
našich návštěvníků i potěšitelný mediální ohlas vyvolal například seminář týkající se přírodní
kosmetiky a moţnosti vyrobit si ji doma. Pozadu však nezůstaly ani léčivé rostliny, kterým se věnoval
seminář Sbíráme bylinky a dílna Přírodní lékárna,“ dodala Zavadilová.
Vítanou odměnou pro rostoucí počet příznivců EkoRozhledny, kteří přicházejí opakovaně, je
bonusový program. Lidé si za účast na více seminářích vybírají bonusové dárky, například sáčky na
bioodpad nebo vařečky z certifikovaného dřeva. Hodnota dárků postupně narůstá, ke konci projektu
uţ to bude třeba seminář zdarma nebo poukázka na nákup v Obchůdku EkoCentra Brno.
„Po kaţdém semináři získáme od účastníků zpětnou vazbu pomocí malých dotazníčků. Jsme velice
potěšeni, ţe naši lektoři jsou často hodnoceni těmi nejvyššími známkami a samozřejmě jsme vděční i
za postřehy a náměty, které nám umoţňují další ladění projektu k maximální spokojenosti účastníků,“
zhodnotila koordinátorka projektu Kateřina Ševčíková.
Do cyklu Jak se ţije bez chemie byly zahrnuty tyto akce: Jak na přírodní kosmetiku, Recepty našich
babiček, Voňavé bylinkové krémy, Starosvětská mýdla, Restaurování v obýváku, Nechtěná chemie u
vás doma, Uklízení bez chemie, Sbíráme bylinky, Jak se léčit potravinami, Přírodní lékárna.
Od září se rozběhne nový cyklus EkoRozhledny nazvaný Pro nejmenší to nejlepší. V dalších
měsících nás také budou provázet témata jako Šetrné nákupy, Šetrné Vánoce či Jak vyzrát na
odpady a energie.
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