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Rosa o.p.s. zahajuje projekt 
domácnosti“ 
 
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s.

Senovážné náměstí  9, 370 01 České Budějovice 

www.rosacb.cz, tel. 777 084 601, jalosevska@rosacb.cz

 

Dnešním dnem obecně prospěšná společnost Rosa zahajuje projekt s

krokem k šetrné domácnosti“. Cílem projektu je definovat principy šetrné domácnosti  

šetrné ke zdraví jednotlivců, rodin, a šetrné k

řešení, jak snížit negativní vliv chodu domácnosti na životní prostředí.

Užitečnou pomůckou pro zhodnocení míry šetrnosti vlastní domácnosti bude nově vytvořený 

tzv. EKOAUDIT - tj. nastavení "měřitelných" standardů 

domácnosti a jejích principů. 

Téma ekologické domácnosti bude zpracováno komplexně, s řadou pilotních prvků a in

(zejm. ekoaudit, webový rozcestník). Projekt předpokládá spolupráci s

probíhat v rámci řady atraktivních teoreticko

happening k tématu opravdových plen, teoreticko

aktivit bude spojena s prožitkem a přímou zkušeností účastníků (vzdělávací workshop, 

interaktivní "výstava", exkurze, kurzy).

Pro potřeby cílových skupin i multiplikace tématu bude vytvořeno odborné zázemí (tištěné 

materiály, elektronická podpora, ekoporadenství atp.). Prostřednictvím speciálních výstupů 

(namluvené DVD též ve znakové řeči) budou informace dostupné i lidem s postižením a tak i 

jim bude (poprvé) umožněno integrovat nabyté znalosti (náměty i zkušenosti) do svých 

(odpovědných) domácností. 

„Aktivity projektu vychází z 

hospodaření domácností vůči přírodě, tuto oblast dále rozvíjí a zpřístupňuje veřejnosti. Velmi 

významné bude pro nás i podpoření aktivit ve prospěch budo

dlouhodobého plánování činnosti a fungování organizace“, říká ředitelka organizace Helena 

Jaloševská. 

 

Projekt s celkovými náklady 

dnešním dnem, tj. 1. srpna 2014 a 

 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

1. srpna 2014 
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Rosa o.p.s. zahajuje projekt „Krok za krokem k šetrné 

společnost pro ekologické informace a aktivity, o.p.s. 

Senovážné náměstí  9, 370 01 České Budějovice  

084 601, jalosevska@rosacb.cz 

Dnešním dnem obecně prospěšná společnost Rosa zahajuje projekt s

ácnosti“. Cílem projektu je definovat principy šetrné domácnosti  

šetrné ke zdraví jednotlivců, rodin, a šetrné k přírodě. Současně chceme navrhnout schůdná 

řešení, jak snížit negativní vliv chodu domácnosti na životní prostředí. 

hodnocení míry šetrnosti vlastní domácnosti bude nově vytvořený 

tj. nastavení "měřitelných" standardů – pro vymezení ekologické 

 

Téma ekologické domácnosti bude zpracováno komplexně, s řadou pilotních prvků a in

(zejm. ekoaudit, webový rozcestník). Projekt předpokládá spolupráci s veřejností, která bude 

probíhat v rámci řady atraktivních teoreticko-praktických aktivit (snídaně s vůní regionu, 

happening k tématu opravdových plen, teoreticko-praktické kurzy pro soběstačnost). Řada 

aktivit bude spojena s prožitkem a přímou zkušeností účastníků (vzdělávací workshop, 

interaktivní "výstava", exkurze, kurzy). 

Pro potřeby cílových skupin i multiplikace tématu bude vytvořeno odborné zázemí (tištěné 

ická podpora, ekoporadenství atp.). Prostřednictvím speciálních výstupů 

(namluvené DVD též ve znakové řeči) budou informace dostupné i lidem s postižením a tak i 

jim bude (poprvé) umožněno integrovat nabyté znalosti (náměty i zkušenosti) do svých 

 dlouhodobého zaměření činnosti naší organizace na šetrné 

hospodaření domácností vůči přírodě, tuto oblast dále rozvíjí a zpřístupňuje veřejnosti. Velmi 

ýznamné bude pro nás i podpoření aktivit ve prospěch budování kapacity naší organizace, 

dlouhodobého plánování činnosti a fungování organizace“, říká ředitelka organizace Helena 

celkovými náklady 2 027 877 Kč (podpořen částkou 1 769 555 Kč) je zahájen 

dnešním dnem, tj. 1. srpna 2014 a končí 30. dubna 2016.  

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
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„Krok za krokem k šetrné 

Dnešním dnem obecně prospěšná společnost Rosa zahajuje projekt s názvem „Krok za 

ácnosti“. Cílem projektu je definovat principy šetrné domácnosti  - 

přírodě. Současně chceme navrhnout schůdná 

hodnocení míry šetrnosti vlastní domácnosti bude nově vytvořený 

pro vymezení ekologické 

Téma ekologické domácnosti bude zpracováno komplexně, s řadou pilotních prvků a inovací 

veřejností, která bude 

praktických aktivit (snídaně s vůní regionu, 

o soběstačnost). Řada 

aktivit bude spojena s prožitkem a přímou zkušeností účastníků (vzdělávací workshop, 

Pro potřeby cílových skupin i multiplikace tématu bude vytvořeno odborné zázemí (tištěné 

ická podpora, ekoporadenství atp.). Prostřednictvím speciálních výstupů 

(namluvené DVD též ve znakové řeči) budou informace dostupné i lidem s postižením a tak i 

jim bude (poprvé) umožněno integrovat nabyté znalosti (náměty i zkušenosti) do svých 

dlouhodobého zaměření činnosti naší organizace na šetrné 

hospodaření domácností vůči přírodě, tuto oblast dále rozvíjí a zpřístupňuje veřejnosti. Velmi 

vání kapacity naší organizace, 

dlouhodobého plánování činnosti a fungování organizace“, říká ředitelka organizace Helena 

555 Kč) je zahájen 

rámci EHP fondů. 
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