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Být 
EKOspotřebitelem
se VYPLATÍ
V době, kdy českobudějovická poradna Rosa slaví své 25. narozeniny, úspěšně uzavírá projekt
Krok za krokem. Tam, kde odborná práce a podpora projektu končí, další návazné a rozvíjející
aktivity začínají!
Českobudějovická ekologická poradna Rosa začala před 25 lety „pomáhat lidem pomáhat přírodě“. Od
té doby realizovala řadu projektů a aktivit. K nejviditelnějším úspěchům patří mimo jiné lví podíl na
vymýcení fosfátů v pracích prostředcích, zelené úřadovaní a propagace a osvěta látkových plen. 
Citace:
“Naše práce tímto nekončí. Snažíme se reagovat na aktuální zájmy veřejnosti, ale také na vývoj
ekospotřebitelských témat jako takových. Hledáme skulinky a na věci neřešené hledáme efektivní a
pro životní prostředí šetrná řešení. Takovým řešením je pro nás například nepodléhání klamavým
reklamám a úspora rodinných financí např. domácí výrobou ekologické kosmetiky a čistících
prostředků, či vlastnoruční ušití plen, apod.” říká ředitelka Rosy Helena Jaloševská.
Aktuálně Rosa ukončuje téměř dvouletý projekt Krok za krokem k šetrné domácnosti. Jeho cílem bylo
aktivizovat veřejnost pro zodpovědný přístup k životnímu prostředí, motivovat ke změně chování a
nabídnout metodickou podporu, jak na to.
Za sebou máme intenzivní odbornou poradenskou práci, vydání 11 druhů informační letáků, aktualizaci
publikace Průvodce ekospotřebitele a webového portálu 
www.ekospotrebitel.cz
, pořádání mnoha
osvětových kampaní na happeningů 
(Týden opravdových plen, Snídaně s vůní regionu, Ekotrh) a

vzdělávacích akcí a kurzů praktické soběstačnosti. Nejdůležitější je pro nás velké množství účastníků a
oslovených lidí, nejen těchto námi pořádaných akcí, jimž jsme mohli poskytnout potřebné informace na
cestě k šetrnému spotřebitelství. Kromě toho se zrodila i nová webová aplikace “Můj krok za krokem k
šetrné domácnosti”.
Citace:

„V ekouaditu – jak pracovně tento výstup nazýváme, si mohou zájemci
ověřit, do jaké míry hospodaří ve své domácnosti odpovědně životnímu prostředí. Může jim však být i
průvodcem a napomoci některé vzorce chování změnit. Po malých krůčcích tak mohou svou
domácnost měnit v ekodomácnost,“ dodává k výstupu z projektu ekoporadkyně Věra Soukupová.
Ekoaudit nabízí devět témat, kde na konkrétních příkladech ukazuje smysluplnost změny i náročnost její
realizace. Unikátním výstupem projektu je první DVD se zpracovanými tématy ekospotřebitelství
tlumočený do znakového jazyka. Toto DVD bude zdarma distribuováno do škol a institucí pracujících se
sluchově postiženými.
Projekt s celkovými náklady 2 027 877 Kč (podpořen částkou 1 769 555 Kč) probíhal od srpna 2014 a
končí v červnu 2016. Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP
fondů.
Projekt končí, činnost Rosy však nikoli – ekoporadna bude dál vyvíjet svou činnost pro podporu a
propagaci udržitelného životního stylu a krůček po krůčku představovat praktická řešení na úrovni
jednotlivce, domácností i komunit ke snížení ekologické stopy.
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