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EKOspotřebitel – rady tipy, doporu

Vše, co potřebujete vědět o odpov
ekospotřebitelských stránkách
Rosa – společnost pro ekologické informace a aktivity 
 
Nově aktualizovaný web www.ekospotrebitel.cz
jednoduše krok za krokem ozelenit
domácnost“ zahrnuje mj. témata „Dobré jídlo (nejen) z
„Ekožena“, jakým výrobkům v
nakupování“. Druhá z hlavních kapitol „Ekodít
látkových plenách, bezplenkové metod
k životnímu prostředí. Ekospot
poradenství. Web současně slouží jako 
nebo jiné tematicky zaměřené 
 
Citace: „Ekospotřebitel zanechává na naší plan
obnovitelné zdroje energie, podporuje místní ekonomiku, ekologické zem
minimalizuje množství odpadu apod., a tak zbyte
hlukem či nadměrnou spotřebou.
Rosa principy udržitelné spotř
ředitelka ekoporadny Rosa České Bud
 
Ekospotřebitelské stránky www.ekospotrebitel.cz
krokem k šetrné domácnosti“ 
rámci EHP fondů.    
 
ROSA, o.p.s. – společnost pro ekologické informace a aktivity byla založena v roce 1991
aby informovala o problematice ochrany p
myšlenky souladu člověka s př
do života výchovou, osvětou a vlastním p
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www.eeagrants.cz). 

rady tipy, doporučení 

ět o odpovědné spotřebě, se od 24. července 2015 
ebitelských stránkách www.ekospotrebitel.cz. Českobudějovická ekoporadna 

nost pro ekologické informace a aktivity aktualizuje web.

www.ekospotrebitel.cz nabízí praktické rady, tipy
ozelenit svou domácnost. První z hlavních kapitol „Odpov

mj. témata „Dobré jídlo (nejen) z blízka“, „Energie v
ům věřit a jakým se raději vyhnout radí 

hlavních kapitol „Ekodítě“ přináší rodičům informace o 
látkových plenách, bezplenkové metodě nebo hračkách bezpečných k dětem a ohleduplným 

Ekospotřebitel může využít nabídku bezplatného specializovaného 
ě slouží jako rozcestník, který odkazuje na ekoporadny, instituce 

 informační zdroje. 

zanechává na naší planetě menší stopu (tzv. ekostopu). P
obnovitelné zdroje energie, podporuje místní ekonomiku, ekologické zem
minimalizuje množství odpadu apod., a tak zbytečně nezatěžuje své životní prost

řebou. Aktualizací webu www.ekospotrebitel.cz
Rosa principy udržitelné spotřeby široké veřejnosti.“, objasňuje Mgr. Helena Jaloševská 

České Budějovice. 

www.ekospotrebitel.cz vytvořila Rosa díky projektu „Krok za 
šetrné domácnosti“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v 

nost pro ekologické informace a aktivity byla založena v roce 1991
aby informovala o problematice ochrany přírody a životního prostředí. Jejím posláním je ší

ka s přírodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich 
tou a vlastním příkladem. Motto: „Pomáhat lidem pomáhat p

kresnickova@rosacb.cz, 778 164 661  

 

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

 

ervence 2015 dozvíte na 
ějovická ekoporadna 

web. 

, tipy a doporučení, jak 
hlavních kapitol „Odpovědná 

blízka“, „Energie v domácnosti“, 
 téma „Odpovědné 

m informace o moderních 
ětem a ohleduplným 

bezplatného specializovaného 
rozcestník, který odkazuje na ekoporadny, instituce 

ekostopu). Používá 
obnovitelné zdroje energie, podporuje místní ekonomiku, ekologické zemědělství, 

žuje své životní prostředí emisemi, 
www.ekospotrebitel.cz zprostředkovává 

Helena Jaloševská - 

ila Rosa díky projektu „Krok za 
grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v 

nost pro ekologické informace a aktivity byla založena v roce 1991, 
Jejím posláním je šířit 

írodou a principu trvalé udržitelnosti a pomáhat jejich uvádění 
íkladem. Motto: „Pomáhat lidem pomáhat přírodě“.                                                


