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TĚŽKÝ
ŽKÝ DOPAD MÁ PLENKOVÝ
PLENK
ODPAD
Obří kopice z použitých jednorázových plen vyrostla 20. dubna před
p ed Domem U Beránka
v Krajinské ulici v Českých
eských Budějovicích.
Bud
Společnost Rosa tím zahájila Mezinárodní
kampaň Týden opravdových plen. Celý týden mohou rodiče navštívit Dům
D
U Beránka a
zúčastnit
astnit se akcí podporující návrat k látkovým plenkám – šetrným k dětem, přírodě a
rodinnému rozpočtu.
tu. Od 20. do 26. dubna mohou rodiče
rodi e navštívit například
nap
bazárek
plen, šikovnější
jší si ušijí své pleny při
p i kurzu šití a odvážní se mohou pobavit o
bezplenkové metodě.
Citace: „Jedno miminko, jehož rodiče
rodi e používají jednorázové plenky, vyprodukuje až tunu
problematického odpadu. Naproti tomu látkové plenky jsou vůči
v
životnímu
otnímu prostředí
prost
mnohem
šetrnější a to i s ohledem na spotřebu
spot
vody a energie k praní. Jejich používáním snižují rodiče
rodi
riziko kožních onemocnění,
ní, problém s nesprávným vývojem kyčlí
lí a další zdravotní obtíže u
svého dítěte.
te. Oproti jednorázovým plenám jsou látkové
látkové až o tisíce korun levnější
levn
– navíc, když
jsou používané opakovaněě u dalšího potomka.“,
potomka “, shrnuje podstatu kampaně
kampan Mgr. Věra
Soukupová, Ph.D. - specializovaný poradce ekoporadny
ek
Rosa.
nost pro ekologické
ekologick informace a aktivity, zahájila kampaň
kam
v Českých
Rosa - společnost
Budějovicích
jovicích happeningem v Krajinské ul. - účastníci z řad rodičů i ostatní kolemjdoucí
spatřili množství odpadu vyprodukovaného používáním jednorázových plen. Součástí
Sou
akce
byla výstava látkových plen (v Domě U Beránka vystavena celý následující
následu
týden).
V Krajinské se sešli „látkující“ rodiče,
rodi
výrobci a prodejci látkových plen,
plen ekoporadci,
dobrovolníci a přátelé
átelé Rosy, kteří
kte se podělili o své zkušenosti, rady a tipy s kolemjdoucími.
Citace: „Zájem o používání látkových plen je u rodičů
rodi čím dál vyšší. V posledním roce
rapidně přibylo zájemců o příslušenství k bezplenkové metodě. Tato stará hygienická metoda
je nejpřirozenějším způsobem
sobem péče
pé o vylučování nemluvňat“, udává výrobce látkových plen
Eva Janáková.
Dále bude v Domě U Beránka 24. a 25.
2 dubna uspořádán
ádán bazárek plen a příslušenství,
př
beseda
na téma bezplenková metoda a kurz šití látkových plen (více info o akcích na www.rosacb.cz
nebo www.facebook.com/rosacb.ops).
www.facebook.com/rosacb.ops
Akce jsou součástí
ástí již devátého ročníku
ro
Mezinárodní kampaně Týden opravdových plen,
která probíhá v týdnu 20. – 26. 4. v celé České republice. Mezi zajímavé regionální aktivity
patří výstavy, besedy, soutěže,
ěže, módní přehlídky,
p
happeningy na veřejných
ejných prostranstvích a
další. Soupis aktivit lze najít
ajít na www.tydenopravdovychplen.cz
Kontaktní osoba: Dana Křešnič
řešničková, kresnickova@rosacb.cz, 778 164 661

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

(www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz).
www.eeagrants.cz

