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Drodzy Przyjaciele Ziemi!
Za nami trzy lata działań w ramach Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 20112014. Wspólnie propagujemy codzienne sposoby ochrony środowiska i przyczyniamy się do
zmian na lepsze. Bez Was te zmiany nie byłyby możliwe – dokonujemy ich razem i cieszymy się, że dalej razem możemy pracować dla dobra ludzi i środowiska. Dla zespołu Fundacji Nasza Ziemia to źródło dużej satysfakcji i jeszcze większego honorowego zobowiązania.
Przed nami niezwykle ciekawy czas podsumowań, analizy doświadczeń i formułowania założeń na kolejne lata. To już ostatni rok tej edycji Kampanii i jednocześnie rok 20-lecia akcji „Sprzątanie świata – Polska” i 20 „urodziny” Fundacji Nasza Ziemia. W listopadzie 2013
Polska będzie ponownie gościć Konferencję Klimatyczną ONZ, a rok 2014 to koniec Dekady Edukacji dla Rozwoju Zrównoważonego ONZ. W przyszłym roku na poziomie Unii Europejskiej i rządów krajowych będą też zapadać decyzje ważne dla ochrony bioróżnorodności
oraz dla promocji i zwiększania efektywności energetycznej. Wierzymy, że dobrze wykorzystamy tę szansę. Cieszymy się, że będziemy przy tym pracować wspólnie.
Zaczynamy od promocji poszanowania wody (rok 2013 jest Międzynarodowym Rokiem
Współpracy w Dziedzinie Wody) – otrzymujecie w tym celu plakaty z grafiką, która jest także na okładce niniejszego informatora (to zwycięzca ogólnopolskiego konkursu dla młodych
twórców). Kontynuujemy też terenowe szkolenia dla edukatorów oraz szkolenia e-learningowe. Nie zabraknie okazji do działań bezpośrednich: chronologicznie pierwsza z nich to
20 edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska”, pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę”,
20-21 września 2013 r. Będzie to świetna okazja do prowadzenia i wzmocnienia edukacji odpadowej, a także do „odkryć” tak przyrodniczych, jak i kulturowych, historycznych,
turystycznych...

Mira
StanisławskaMeysztowicz
Fundator

W ramach akcji będą prowadzone zbiórki telefonów komórkowych i innych rodzajów elektroodpadów. I tutaj ogłaszamy wyzwanie i zadanie: na 20-lecie Akcji zbierzmy 20.000 telefonów! Pieniądze ze sprzedaży zebranego sprzętu zasilą fundusz Zielonej Stopy Filantropa,
którym Fundacja Nasza Ziemia wspiera placówki służące dzieciom i osobom starszym, modernizując tam sprzęt AGD na ten wyższej klasy energooszczędności. Tym samym promujemy i prowadzimy racjonalną gospodarkę odpadami, zwiększamy efektywność energetyczną i uzyskujemy wymierne oszczędności energii i pieniędzy. Liczymy na liczny udział i duże
efekty zbiórek – przez poprzednie dwa lata zebraliśmy ponad 80 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sławomir Brzózek
Prezes Zarządu

Na dalszych stronach znajdziecie informacje na temat planowanych działań i szykowanych
materiałów. Bieżące i najbardziej aktualne informacje znajdziecie na www.naszaziemia.pl
i www.facebook.com/naszaziemia.
Zapraszamy do działania! Jesteśmy przekonani, że jak co roku otrzymamy od Was liczne
i atrakcyjne informacje o osiągniętych efektach. Zachęcamy do rejestracji udziału w akcji
„Sprzątanie świata – Polska” i do korzystania z materiałów merytorycznych i edukacyjnych
udostępnionych w naszych serwisach.
Dziękujemy serdecznie za dotychczasowe dwadzieścia lat wspólnego działania dla ludzi i środowiska. Wiele się w tym czasie w Polsce zmieniło na lepsze, jednak wciąż jeszcze przed nami dużo do zrobienia. Ale jedno jest pewne: to jak będzie w przyszłości zależy
od nas teraz. Wierzymy, że kolejne lata wspólnej pracy przyniosą jeszcze lepsze efekty niż
ostatnie, pełne sukcesów, 20 lat!

Małgorzata Izdebska
Członek Zarządu

Serdecznie - i z góry - dziękujemy wszystkim uczestnikom, lokalnym organizatorom, partnerom i patronom Kampanii jako całości i wszystkich jej elementów z osobna: za pomoc
w organizacji, zaangażowanie w realizację i – na co najbardziej liczymy – kontynuowanie
dobrych działań na co dzień, przez cały rok.
Spotkajmy się „w akcji” - razem odkrywajmy czystą Polskę!!!
Kampania na rzecz Rozwoju Zrównoważonego 2011-2014, w tym produkcja niniejszej broszury jest
dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Inicjator i koordynator Kampanii:
Fundacja Nasza Ziemia
ul. Hoża 3 m.5 00-528 Warszawa, www.naszaziemia.pl

Katarzyna Dytrych
Członek Zarządu

Materiały edukacyjne i promocyjne
Plakaty kampanii w formacie B1, z grafiką promującą nie marnowanie wody z hasłem „Woda to skarb” (jak na okładce
niniejszej broszury). Grafika została przygotowana przez Pana Michała Pawlickiego - zwycięzcę ogólnopolskiego konkursu na plakat o tematyce wodnej, na który wpłynęło prawie 250 prac. Uwaga! Prosimy, aby plakaty kampanii były eksponowane jak najdłużej. Po ich zużyciu prosimy nie wyrzucać ich do śmieci, ale do pojemników na makulaturę.
Plakaty kampanii w formacie B2, z grafiką i hasłem „Odkrywamy Czystą Polskę”. Plakat jest dedykowany tegorocznej
20. Jubileuszowej akcji „Sprzątanie świata - Polska 2013”. Jego autorem jest Pan Andrzej Pągowski - ambasador Fundacji Nasza Ziemia. Wersja elektroniczna na www.naszaziemia.pl oraz na www.sprzatanieswiata-polska.pl Uwaga! Prosimy, aby plakaty kampanii były eksponowane jak najdłużej. Po ich zużyciu prosimy nie wyrzucać ich do śmieci, ale do
pojemników na makulaturę.
Spoty audio i wideo promujące: proste sposoby ochrony środowiska, zgniatanie odpadów, poszanowanie wody oraz
nie zanieczyszczanie Bałtyku. Do pobrania od września na www.naszaziemia.pl oraz na kanale Fundacji Nasza Ziemia
w serwisie Youtube (http://www.youtube.com/fundacjanaszaziemia), do wykorzystania w prezentacjach, pokazach czy
do zamieszczenia w serwisach www (za podaniem źródła).
Pakiet edukacyjny „Ogród – ostoja zwierząt” oraz „Poradnik ogrodowy” towarzyszący programowi „Ogród – ostoja zwierząt”. To kompleksowa wiedza, jak zakładać miejsca przyjazne dzikim zwierzętom oraz propozycje całorocznego cyklu
zajęć edukacyjnych w ogrodzie.
Zbiór konspektów zajęć „Po stronie natury. Edukacja ekologiczna w terenie” – dla wszystkich poziomów nauczania.
Konspekty wykorzystują różne formy i metody pracy. Wspólnym mianownikiem jest las jako przedmiot lub miejsce zajęć.
Wszystkie wydawnictwa są nieodpłatne, darmowa wrzesyłka dla ograniczonej liczby odbiorców, potem dostępne za
zaliczeniem pocztowym. Rezerwacje materiałów: fundacja@naszaziemia.pl. Informacje o darmowej dystrybucji na
www.naszaziemia.pl.

Wiedza, inspiracje, dobre praktyki
www.naszaziemia.pl – znajdziecie tu wszystko o naszych działaniach, aktualności ekologiczne, materiały edukacyjne
www.sprzatanieswiata-polska.pl – bieżące informacje związane z akcjami „Sprzątanie świata – Polska” i Międzynarodowym Sprzątaniem Bałtyku, relacje i zdjęcia z przeprowadzonych akcji, blogi lokalnych koordynatorów akcji, inspiracje z całego świata
www.recykling.pl – wiadomości prawne, techniczne, technologiczne, dobre praktyki z zakresu gospodarki odpadami
www.ekoedukacja.pl – e-learning i internetowa baza materiałów edukacyjnych, zawiera ponad 500 konspektów zajęć
lekcji, programów. Czekamy również na Wasze pomysły – najciekawsze publikujemy!
www.klimatdlaziemi.pl – serwis dedykowany sprawom przeciwdziałania i minimalizowania skutków zmian klimatu; aktualności, materiały edukacyjno – informacyjne
www.pomozmykasztanowcom.pl – portal programu „Pomóżmy kasztanowcom”, źródło wiedzy na temat kasztanowców oraz porady, jak walczyć ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem
www.ogrodostojazwierzat.pl – kopalnia wiedzy na temat fauny miejskiej oraz tworzenia ogrodów przyjaznym dzikim
zwierzętom (ptakom, owadom i drobnym ssakom). Informacje z życia Programu Edukacji na rzecz Rozwoju Zrównoważonego „Ogród – ostoja zwierząt”

Propozycje działań
Sprzątanie świata – Polska 20-21-22 września 2013
„Odkrywamy Czystą Polskę” - pod takim hasłem rusza tegoroczna, jubileuszowa akcja „Sprzątanie świata - Polska”. Zadania towarzyszące tegorocznej akcji, to propagowanie selektywnej zbiórki i unikania tworzenia odpadów – czyli „nieśmiecenie”, „odkrywanie” lasów jako miejsc do spędzania wolnego czasu na łonie natury oraz promocja zbiórek telefonów komórkowych i ZSEE na cele pomocy innym.
Uczestników zachęcamy do:
- udziału w konkursach „Jestem więc nie śmiecę!”, „Odkrywamy czysty las”, „Zbieram - Pomagam”
- zorganizowania zbiórek niepotrzebnych telefonów komórkowych w ramach działania „20 tysięcy telefonów na
20. Sprzątanie świata - Polska”
- udziału w zbiórkach elektroodpadów
- udziału w jednym z 20. Jubileuszowych Wydarzeń przygotowywanych przez lokalnych partnerów Fundacji Nasza Ziemia (terminy i lokalizacje dostępne na stronie www.naszaziemia.pl) lub organizacji własnego wydarzenia Jubileuszowego.
Szczegółowe informacje znajdują się na przedostatniej stronie niniejszej broszury.
Happeningi ekologiczne
Razem z nami przygotuj i zrealizuj happening promujący poszanowanie środowiska z okazji:
- akcji „Sprzątania świata” – promujemy racjonalną gospodarkę odpadami, opartą o zasadę 3U (Unikaj, Używaj, Utylizuj)
- świąt - „Świąteczna pracownia” – namawiamy do zmniejszenia konsumpcji, rozsądnych zakupów (a w konsekwencji
zmniejszenia ilości odpadów), nie marnowania żywności, podajemy przepis na ekologiczne święta.

- Dnia Matki – sadzimy kwiatki na Dzień Matki i promujemy codzienne, proste sposoby ochrony środowiska
- Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku – promujemy racjonalne dozowanie detergentów i proszków do prania, aby nie
przeżyźniać Bałtyku ani polskich rzek i jezior, oraz nieśmiecenie nad morzem, a także zachowanie zasobów ryb (czyli przeciwdziałanie przełowieniu).
Wasze relacje z happeningów zamieścimy w serwisach Fundacji i będziemy promować wśród innych uczestników naszych działań.
Program „Ogród – ostoja zwierząt”
Jego celem jest promocja sadzenia rodzimych gatunków roslin i tworzenia ogródków, rabat oraz zielonych zakątków,
dzięki którym podejmiemy wspólnie działania na rzecz ochrony i zwiększenia bioróżnorodności. Więcej: www.ogrodostojzwierzat.pl
Program „Pomóżmy kasztanowcom”
Jego nadrzędnym celem jest zbieranie i utylizacja liści kasztanowców białych z poczwarkami szrotówka kasztanowcowiaczka, niszczącego te drzewa. Szczegóły: www.pomozmykasztnowcom.pl
Kluby Naszej Ziemi
Dołącz do sieci Klubów Naszej Ziemi, która liczy już blisko 300 placówek! Planuj i realizuj swoje działania korzystając
z patronatu Fundacji Nasza Ziemia. Weź udział w konkursach i działaniach tylko dla KNZ. Certyfikaty uczestnictwa
i materiały dla Klubów do pozyskania przez biuro Fundacji. Rejestracja, prezentacja pracy Klubów i więcej informacji: www.klubynaszejziemi.pl
Czysta Gmina
Zapraszamy gminy do programu audytowego usprawniającego gospodarkę odpadami i edukację społeczności lokalnych w tym zakresie. Druga edycja w toku, kolejna – wiosną 2014. Więcej: www.recykling.pl

Kalendarium 2013/2014

2013
12 sierpnia – 30 września – zbiórka telefonów komórkowych „20 tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie świata - Polska”
11 września – Warszawa – konferencja prasowa; przedstawimy cele Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego
w edycji 2013/2014
13 września – Mikołów – inauguracja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2013” w Śląskim Ogrodzie Botanicznym
20,21,22 września – weekend „Sprzątania świata – Polska”
20,21 września – zbiórka ZSEE
wrzesień – 20 wydarzeń z okazji jubileuszu 20 akcji „Sprzątanie świata - Polska”
wrzesień – uroczysta gala 20 - lecia akcji „Sprzątanie świata - Polska”
wrzesień – październik – szkolenia „Nietypowa lekcja o bioróżnorodności”
wrzesień – październik – szkolenia e-learningowe z zakresu ochrony bioróżnorodności w serwisie ekoedukacja.pl
październik – listopad – działania w ramach programu „Pomóżmy kasztanowcom”; utylizacja liści kasztanowców
zaatakowanych przez szrotówka kasztanowiaczka
30 listopada – termin nadsyłania sprawozdań z realizacji Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego, rok 2013
grudzień – happening „Świąteczna pracownia”
2014
styczeń – maj – szkolenia e-learningowe w serwisie ekoedukacja.pl
marzec – maj – działania w ramach programu „Ogród - ostoja zwierząt”
22 marca – start ósmej edycji Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku (Dzień Wody, Dzień Morza Bałtyckiego)
26 maja – happening „Sadzimy kwiatki na Dzień Matki”
czerwiec – konferencja podsumowująca edycję 2013/2014 oraz całość Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego;
prezentacja wyników badań świadomości osobistego wpływu człowieka na środowisko

Zachęcamy do współpracy z:
Mediami – informujcie media o swoich planach, działaniach, sukcesach. Skuteczna edukacja musi być masowa, media
są jej znakomitym narzędziem. Zapraszajcie dziennikarzy do promowania, relacjonowania i włączania się do Waszych
działań. Nie wahajcie się prosić lokalnych mediów o patronaty nad Waszymi akcjami.
Policją, strażą miejską i samorządami – reagujcie na przypadki łamania prawa ochrony środowiska. Raportujcie
w gminach o napotkanych dzikich wysypiskach śmieci, przestępstwach przeciwko środowisku naturalnemu. Wasza reakcja piętnuje patologie, a tym samym przyczynia się do ich eliminacji.
Radnymi i parlamentarzystami – zgłaszajcie problemy ekologiczne do swoich przedstawicieli w samorządach. Pytajcie kandydatów na posłów i senatorów o rozwiązania problemów ekologicznych. Ich obowiązkiem jest służba publiczna
również w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
Lasami Państwowymi – planując sprzątanie, monitoring lub poznawanie lasów, współpracujmy z leśnikami – oni najlepiej znają problemy terenów, którymi się opiekują. Pytajcie w nadleśnictwach, gdzie skierować swoje działania.

Sprawozdanie z udziału
w Kampanii na rzecz Rozwoju Zrównoważonego, rok 2013
Termin nadesłania: 30 listopada 2013 r. Prosimy wypełnić drukowanymi literami.
Wersja elektroniczna: prosimy przesłać na fundacja@naszaziemia.pl
lub wypełnić formularz na www.naszaziemia.pl

Sprawozdawca
województwo miejscowość

ulica

powiat

kod

poczta

gmina

tel./fax

e-mail

Organizacje współuczestniczące (inne niż sprawozdawca) – jeśli trzeba,
dodaj wiersze aby wpisać wszystkich partnerów.
Liczba uczestników w wieku:
nazwa
miejscowość
przedszkolnym
szkół podstawowych
gimnazjalnym
szkół średnich
dorosłych
Razem:
Efekty (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź i wpisać liczby)
likwidacja dzikich
wysypisk:

czy była? TAK / NIE ile wysypisk znaleziono/zlikwidowano?

selektywna zbiórka:

czy była? TAK / NIE ile odpadów posegregowano (kg)?

........................../..........................

informacja i promocja
na temat oszczędzania czy była? TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe
energii elektrycznej:
informacja i promocja
na temat oszczędzania czy była? TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe
wody:
informacja i promocja na
czy była? TAK / NIE działanie: jednorazowe / długofalowe
temat używania
produktów z recyklingu: czego dotyczyła:
produktów z makulatury TAK / NIE

.....................................................
liczba osób, do których
skierowano działania
liczba osób, do których
skierowano działania
liczba osób, do których
skierowano działania

............
............
............

produkty z innych surowców TAK / NIE

Zrealizowane lub rozpoczęte działania ekologiczne w roku 2013 (podaj liczbę Waszych działań):
programy
edukacyjne: ................ konkursy: ................. happeningi:
..............................
przedstawienia:
................ festiwale: ................. koncerty:
..............................
Informacje w mediach o Waszych działaniach (podać liczbę):
w telewizji: ................ w radio:

................. w prasie:

..............................

kampanie informacyjne: .............
wycieczki:

.............

w Internecie:

.............

Czy macie sugestie dla koordynatora Kampanii? (np. jakiego typu działania są Wam najbardziej pomoce i potrzebne?)
w wersji elektronicznej sprawozdania wpiszcie je poniżej, w wersji papierowej – dołączcie na osobnej kartce.

Opis Waszych działań – do wykorzystania w raportowaniu na stronach internetowych i w Raporcie w wersji papierowej:
w wersji elektronicznej sprawozdania wpiszcie go poniżej lub w dołączcie w osobnym załączniku. Zdjęcia w wersji
elektronicznej prosimy przysyłać w jakości 300 dpi.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nasza Ziemia niniejszych danych teleadresowych do celów obsługi akcji „Sprzątanie świata – Polska” i Kampanii na
rzecz Rozwoju Zrównoważonego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Wiem o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawienia danych.

.................................
miejscowość, data

..................................
podpis

UWAGI I WNIOSKI SPRAWOZDAWCÓW
z przebiegu akcji, jej organizacji i zasięgu, wywozu śmieci, zagospodarowania odpadów, imprez i programów
towarzyszących, itp. Do sprawozdania prosimy dołączyć wycinki prasowe oraz dokładnie opisane fotografie
i rysunki, opisy programów, lekcji i działań (najlepiej w formie elektronicznej).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Nasza Ziemia niniejszych danych teleadresowych do celów
obsługi akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Wiem o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawienia danych.

.................................................................
podpis wypełniającego ankietę

miejsce
na
znaczek

Sprawozdania można przesyłać także w wersji elektronicznej.
Formularz na stronie www.naszaziemia.pl

stempel nadawcy

FUNDACJA NASZA ZIEMIA
ul. Hoża 3 m. 5
00-528 Warszawa

Prosimy o nadsyłanie sprawozdań!
Ankiety nadesłane do 30 listopada br. zostaną wykorzystane
przy opracowaniu Raportu.

Druk sfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sprzątanie świata – Polska 2013 – przyłącz się!
Zorganizowanie akcji jest proste: wystarczy chcieć coś zrobić, przygotować się do tego... i zrobić to! Tym razem pragniemy zachęcić Was do zorganizowania lokalnych działań z zakresu edukacji odpadowej, bo to właśnie ona jest w tej
chwili w Polsce najbardziej potrzebna.
Jestem, więc nie śmiecę
Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki
sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować. Stąd wśród
młodzieży reprezentującej kilkanaście krajów Europy na międzynarodowym spotkaniu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” narodził się pomysł obchodów „Dnia bez śmiecenia”. Miał on zachęcić do ograniczenia drukowania tysięcy
ulotek, wkładek i plakatów oraz wysłania jak największej ilości internetowych kartek, które kierowały na specjalnie
stworzoną stronę www.dzienbezsmiecenia.pl. Zawarte na niej treści, adresowane do różnych grup odbiorców, w przystępny sposób wskazują na istotę selektywnej zbiórki i sposoby jej prowadzenia. Promocja nieśmiecenia jest od 20 lat
podstawowym przesłaniem Sprzątania świata.
Działaj! Zaplanuj / Zorganizuj i przyślij do nas sprawozdanie z działania, które będzie promować idee nieśmiecenia i unikania wytwarzania odpadów. Weź udział w konkursie! Więcej informacji: www.naszaziemia.pl
Odkrywamy czysty las
Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu – co najmniej co trzecia. Wzrasta również odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dla większości uczestników Sprzątania świata to właśnie
w lesie akcja ta miała swój początek. Dziś, po latach chcemy zaprosić Was ponownie do lasu, który jest miejscem coraz
rzadziej odwiedzanym przez Polaków, po pierwsze po to, aby dokonać sprawdzenia, czy efekty działań związanych ze
sprzątaniem są trwałe, a po drugie dlatego, żeby zachęcić do poznawania lasu i jego tajemnic poprzez edukację w terenie. Zachęcamy do odszukania i sfotografowania w lasach miejsc, które udało się „odkryć” ze śmieci, które dzięki pracy
uczestników akcji Sprzątania świata są dziś czyste i dzięki temu możliwe jest teraz odkrywanie ich prawdziwych uroków.
Działaj! Zaplanuj / Zorganizuj wyprawę (wycieczkę) do lasu i nakręć film (np. relację z wyprawy lub inspirowany nią),
który będzie promował właściwe zachowania w lesie, ze szczególnym uwzględnieniem posprzątania po sobie na leśnej
wycieczce, spacerze czy grzybobraniu. Weź udział w konkursie! Więcej informacji: www.naszaziemia.pl
Zbieram – pomagam
Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE
to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro,
które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać. Z jednego miliona telefonów
można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki można zużyć do produkcji nowej. Statystycznie
Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Do profesjonalnych zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia jednak tylko 1/3 tej masy.
Działaj! Zaplanuj / Zorganizuj działanie promujące zbiórki elektroodpadów, w tym zbiórkę zużytych telefonów bądź niepotrzebnych już telefonów komórkowych. Weź udział w konkursie! Więcej informacji: www.naszaziemia.pl
Zbierzmy 20 tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie świata - Polska
Zbierając zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i przekazując do właściwego zagospodarowania możesz pomóc nie
tylko środowisku – środki uzyskane ze zbiórek organizowanych w ramach akcji „Sprzątanie świata” zostaną przeznaczone na program „Zielona Stopa Filantropa” i pozwolą na zmodernizowanie sprzętu AGD w placówkach zajmujących
się opieką i wychowaniem dzieci.
Dlatego zachęcamy - podejmij wyzwanie! Zorganizuj zbiórkę telefonów komórkowych wśród rodziny, znajomych,
w miejscu pracy, w swojej miejscowości i pomóż nam zebrać 20 tysięcy telefonów na 20. „Sprzątanie świata - Polska”
Już po raz 20 Sprzątanie świata ma miejsce w Polsce!
Z tej okazji, w dwudziestu miejscach na terenie całej Polski zostaną zorganizowane akcje
mające status Jubileuszowych. W ramach tych wydarzeń zostanie zasadzonych 20 jubileuszowych drzew. Każde z nich dostanie imię i będzie nam przypominać o naszych, wspólnych urodzinach. Te wydarzenia to rodzaj symbolu. Te wydarzenia to rodzaj symbolu, ale
liczymy, że staną się inspiracją i motywacją do dalszych działań.
Zapraszamy Was do wspólnego sadzenia!
Uświetnijcie organizowane przez Was wydarzenia zasadzeniem drzewa.
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Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie internetowej www.naszaziemia.pl
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