
TOP je každoročně propagován v médiích, na 
plakátech, na internetu. Plakáty i ukázkové sady 
plen putují zapojeným organizacím i do ordinací 
lékařů (zejm. pediatrů, gynekologů) a do nemocnic 
na neonatologická oddělení.

I po skončení TOP osvěta a propagace látkových 
plen probíhá dál. Společnost Rosa sleduje i nadále 
vlivy opravdových a jednorázových plen na životní 
prostředí, zdraví, náš čas i peněženku. 

Výsledky shrnuje na nekomerčních stránkách 

www.ekodite.rosacb.cz

Vydala Rosa - společnost pro ekologické 
informace a aktivity, o.p.s. v roce 2011
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Vydáno v rámci projektu „Dopady dětského odpadu“ financovaného Ministerstvem životního
prostředí ČR a Státním fondem životního prostředí.
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EKODÍTĚ
TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN

Chcete se i Vy zapojit do 
kampaně Týden opravdových 
plen? Chcete aby se i Vaše dítě vydalo 
na cestu k šetrnému spotřebitelství? 

Kontaktujte koordinátora této kampaně v ČR:
Rosa, o.p.s., Senovážné náměstí 9, 

370 01 České Budějovice, 
tel. 387 432 030 

Email: koordinaceTOP@rosacb.cz

Chcete TOP podpořit finančně?
můžete tak učinit převedením Vámi stanovené 

částky na účet č. 12199723/0300 
(Poštovní spořitelna)

„pomáhat lidem pomáhat přírodě 1991 - 2011“



EKODÍTĚ

Ekodítě zanechává na naší planetě skutečně 
jen malý otisk své drobné dětské nožky (tzv. 
ekostopu), protože používá obnovitelné zdroje 
energie, podporuje místní ekonomiku, ekologické 
zemědělství, minimalizuje množství odpadu apod., 
a tak zbytečně nezatěžuje své životní prostředí 
hlukem, emisemi či nadměrnou spotřebou. Jak 
to dokáže? Díky zodpovědným rodičům. Dítě je 
totiž také spotřebitel a ovlivňuje svým chováním 
své prostředí. Rozhodovat za něj ale musí jeho 
nejbližší.

Ekodítě jsou také webové stránky ekoporadny 
Rosa, na nichž najdete osvětové materiály ke stažení, 
bezplatné poradenství a informace k tématům: 

  zdravé přebalování miminek a batolat
  proč moderní látkové pleny
  bezplenová metoda 

    (přirozená hygiena nemluvňat) 
  jak si vybírat látkové plenky
  skládání plen a návody na ušití
  údržba a praní látkových plen
  novinky, tipy a triky při látkovém 

    přebalování
  další články a odkazy na výzkumy k plenám
  diskuze maminek o látkových plenách
  kontakty na prodejce a výrobce 

    látkových plen
  recenze plen
  kampaň Týden opravdových plen

  hračky šetrné k přírodě i dítěti

  dámské hygienické potřeby šetrné k přírodě

www.ekodite.rosacb.cz

TÝDEN 
OPRAVDOVÝCH
PLEN (TOP)

Týden opravdových plen (Real Nappy Week) je 
celosvětová osvětová kampaň za pleny šetrné k 
životnímu prostředí i k dítěti. Od roku 2007 se zapojila 
i Česká republika a organizace Rosa o.p.s., se sídlem 
v Českých Budějovicích, v roli koordinátora. 

Týden opravdových plen (TOP) 
  seznamuje spotřebitele s alternativami 

    k jednorázovým plenám
  nezávisle porovnává výhody i nevýhody 

    jednotlivých typů plen
  nabízí osvětové akce po celé ČR

Co vše se v rámci TOP děje:
  výstavy plen a příslušenství
  besedy, diskuse, prezentace
  kurzy šití a skládání plen, 
  plenkové módní přehlídky
  soutěže 

    (např. fotografické, Plena roku, aj.)
  happeningy (plenkový pochod, 

    instalovaná hora plenkového odpadu atd.)
  prodejní akce (slevové akce, bazárky)

Kdo se nejčastěji zapojuje?
  rodinná a mateřská centra
  duly
  samotné maminky
  prodejci moderních plen
  ekoporadny a knihovny
  zdravotníci a zdravotní školy
  obce a města


