Ekorada na tento měsíc: Nevyhazujte to!
Za každým výrobkem stojí množství surovin, energie a lidské práce. S produkcí laciného spotřebního
zboží bývá téměř vždy spojena devastace přírody, plýtvání zdroji, znečištění životního prostředí a utrpení
lidí. Výrobky na jedno použití (s krátkou životností, neopravitelné) končí brzy jako odpad, který působí
další náklady a problémy. Nemalá část věcí, které vyhazujeme, při tom může dál sloužit.
Opravárna.cz sdružuje šikovné lidi i odborné servisy na jednom místě. Umí zákazníkům pomoct téměř
se vším od zašití kalhot, renovace nábytku, až po odbornější úkony jako je výměna rozbitého displeje u
mobilního telefonu či oprava ledničky. Jak to funguje? Po zaplacení drobné částky na údržbu webu
systém rozešle zákazníkovu poptávku opravářům a servisům. Ti nabídnou cenu a zákazník si z nich může
vybrat. Je to nejsnazší způsob nalezení vhodného opraváře z okolí za tu nejnižší možnou cenu.
Vsezaodvoz.cz
Máte doma nepotřebné věci, které je vám líto vyhodit? Jednoduše je nabídněte za odvoz na tomto webu.
Nic neplatí ten, kdo nabízí, ani ten, kdo si pro věc přijede. Oba při tom aspoň trochu ušetří životní
prostředí.
Nevyhazujto.cz
Také v tomto případě je smyslem dát nepotřebným věcem druhou šanci, nevyhazovat je, ale umožnit
někomu dalšímu, aby je užíval. Někdo ušetří místo v garáži a zbaví se nepotřebného, jiný ušetří peníze a
získá to, co potřeboval. Samozřejmě i tato služba je pro obě strany zdarma.
Nepodporujte svým nákupem produkci nekvalitních neopravitelných výrobků s krátkou životností, jejichž
krátká životnost je mnohdy záměrně naplánovaná výrobcem.
Důsledně reklamujte zboží, které je nekvalitní nebo vadné. V případě odmítnutí reklamace se můžete
obrátit na Českou obchodní inspekci, Sdružení obrany spotřebitelů nebo spotřebitelskou poradnu.
Obecní úřady, školy a firmy by měly ctít etický a ekologický aspekt nakupování zboží. Dávají-li tak
najevo svůj přístup, ovlivňují tím i chování jiných.

Mnoho porouchaných věcí, nad nimiž v servisu ohrnují nos, lze opravit a vaše
nepotřebné věci někdo může potřebovat.
Měly by dostat ještě šanci, než je odnesete do popelnice!
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