Eko-centrum města Kroměříž (zatím pracovní název)
Cílová skupina: široká veřejnost, děti a mládež
Obsah aktivit: ekologická poradna pro veřejnost; volnočasové aktivity
pro širokou veřejnost (např. ekoklub, ekodílna, rodinná seznamka);
malovýrobna pro drobné pěstitele dle nařizení EU; obchůdek
s věnovanými/použitými věcmi; pořádání pravidelných trhů místních
pěstitelů, chovatelů, řemeslníků; enviromentální výuka pro děti a mládež;
ekologicky laděná expozice týkající se aktivit města Kroměříž
Náplň aktivit:
Ekologická poradna pro veřejnost – pomoc občanům města Kroměříž při
hledání odpovědí na otázky týkající se životního prostředí.
Ekoklub – volnočasové aktivity zaměřující se na zlepšení vztahu mezi
člověkem a přírodou, diskuze nad tématy všedního dne aneb jak se lépe
chovat k přírodě i sobě samým.
Ekodílna - dílnička pro širokou veřejnost, kde by se ze
starých/nefunkčních věcí dělali nové/funkční.
Rodinná seznamka aneb hledá se prarodič/vnouče – pomoc s vyhledáním
náhradní rodiny pro opuštěné seniory a rodiny bez prarodičů – místo pro
prvotní kontakt a společné volnočasové aktivity.
Malovýrobna pro drobné pěstitele dle nařízení EU – místnost vybavená dle
nařízení EU pro výrobu potravinářských produktů – umožní drobným
malovýrobcům si zpracovat své výpěstky v prostorách dle EU předpisů,
což ji umožní produkty (např. marmelády, kompoty apod.) prodat na
lokálních trzích. Možnost chystání pohoštění/rautů na objednávku
z lokálních potravin. Možnost využití jako kuchyňky pro zájmové skupiny –
společné vaření/pečení/konzumace.
Obchůdek s věnovanými/použitými věcmi – vytvořená nadace by od
dobrovolných dárců přijímala použité věci, které by zpětně za drobný
peníz prodávala a tím by věci pro někoho již mrtvé vracela zpět do života.
Získané finance by byly použity na chod eko-centra. V případě možnosti
větších skladovacích prostor by mohl být přijímán např. i menší nábytek,
který by mohl být dále např. charitativně využíván.
Pořádání pravidelných trhů místních pěstitelů, chovatelů, řemeslníků – od
jara do podzimu pořádání pravidelních trhů na Hanáckém náměstí (např.
každou sobotu dopoledne) – výhradně lokálních malopěstitelů, chovatelů,
řemeslníků, lidí nabízejících podomácku vyrobené zboží (nejlépe z okresu
KM).
Enviromentální výuka pro děti a mládež – pořádání přednášek, seminářů,
workshopů s ekologickou tématickou pro vzdělávací instituce (školky,
základní a střední školy).
Ekologicky laděná expozice týkající se aktivit města Kroměříž – prezentace
toho jak město Kroměříž myslí na přírodu – snaha o zlepšení vztahu
občanů k prostředí ve kterém žijí.

Možnosti finančních zdrojů:
Tržby z provozování obchůdku, případně trhů, malovýrobny, seminářů,
cateringu apod.
Podpora ze strany města Kroměříž ???
Snaha o zapojení se do republikových i evropských projektů týkajících se
ekologie.
Lidské zabezpečení:
Vedení ekocentra, poradna, ekoklub, ekodílna, seznamka, malovýrobna,
trhy a výuka – při rozjíždění bychom možná mohly pokrýt z vlastních
personálních zdrojů (Veronika Habrová, Kamila Sýkorová, Eva Sieglová).
Prodavači v obchůdku by mohli být z řad klientů sociální rehabilitace
Zahrada (zařízení Oblastní charity Kroměříž pro resocializaci psychotiků) či
z řad dobrovolných seniorů, případně klientů úřadu práce.
Úskalí:
Eko-centrum nebude zřejmě schopno se samo uživit, nepředpokládáme,
že by tržby z obchůdku byly tak velké. Bylo by nutné dofinancovávat
centrum i z jiných zdrojů (zatím v řešení).

PZN.: Některé projekty by šly realizovat i v nerekonstruované budově.
Popřemýšlíme a něco bychom vymysleli např. na to léto, kdy má budovu
přislíbenu GetART.

