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PRŮVODCE EKOSPOTŘEBITELE
Rosa, o.p.s. – českobudějovická ekoporadna nyní vydala další z informačních brožur
pro každého, kdo přemýšlí o svém nákupním chování, spotřebě a odpadech, které nosí
do popelnice nebo v lepším případě do tříděného odpadu. Pro každého, komu není
lhostejná ekostopa, kterou při svém každodenním hospodaření a žití trvale zanechává.

Publikace s 80 stranami je doslova nabita spoustu praktických návodů, které pomohou ušetřit
peněženku i přírodu. Co zajít nakoupit do místního obchůdku s vlastní taškou? Koupit si
místo nebalené potraviny zboží na váhu? Koupit opravdu jen to, co potřebujeme bez vlivu
reklamy a z druhého konce světa? Průvodce uvádí též různé tipy pro snížení spotřeby tepla
v domácnosti, jaké využívat osvětlení nebo jak snížit energetickou náročnost bytu. Vědomí
rodiče se dozví, jaké hračky bezpečně rozvíjí motoriku a ducha dítěte a přitom nezatěžují
prostředí či jak předejít hromadě plenkového odpadu. Nebo např. i to, že čisté domácnosti lze
docílit i bez chemie a nutné dezinfekce všeho možného. A mnoho dalšího….

Právě teď, před začátkem nového roku, je ten nejlepší čas k zamyšlení, co můžeme
v novém roce dělat jinak, šetrněji, ohleduplněji. Jak říká ředitelka společnosti Helena
Jaloševská: „Je potřeba začít u sebe, srovnat si své hodnoty, být vnímavý, zkoumat, pídit se po
šetrnějších způsobech žití, dožití a přežití. A hlavně je uvádět do praxe.“ Průvodce tím může
sloužit jako vhodná inspirace pro stanovení svého novoročního předsevzetí.
Brožura je ke koupi na e-shopu nebo v kanceláři společnosti za 65,-Kč.
ROSA, o.p.s. – společnost pro ekologické informace a aktivity byla založena v roce 1991,
aby informovala o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Jejím posláním je šířit
myšlenky souladu člověka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění
do života výchovou, osvětou a vlastním příkladem. Motto: „Pomáhat lidem pomáhat přírodě“.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
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