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Informacja prasowa, 5 września 2016 r.

Zbliża się wielkie święto wolontariuszy-przyjaciół Ziemi!

Akcja Sprzątanie świata – Polska 2016

Już w trzeci weekend września – 16-17-18.09.2016 – w całej Polsce i na całym świecie!

Po raz 23. obędzie się akcja Sprzątanie świata – Polska, w tym roku pod hasłem „Podaj dalej...
Drugie  życie  odpadów”.  Przesłaniem  akcji  jest  poszanowanie  zasobów,  unikanie  tworzenia
odpadów  i  szacunek  do  wytworzonych  przedmiotów,  a  także  uświadamianie  Polakom  ich
codziennego wpływu na środowisko.

Sprzątanie świata – Polska to najpowszechniejsza w naszym kraju wolontariacka akcja na rzecz
poszanowania środowiska. Jest ona częścią światowego ruchu, który od ponad 25 lat pod egidą
UNEP (Program Środowiskowy ONZ) w trzeci weekend września jednoczy dziesiątki milionów ludzi
na całym świecie w działaniach dla ochrony Ziemi. Akcja Sprzątanie świata – Polska nagrodzona jest
m.in.  Europejską  Nagrodą  Fundacji  Forda,  wyróżnieniem  Pro  Publico  Bono  i  wyróżnieniem
Europejskiego Roku Wolontariatu. 

W tym roku w Polsce skupiamy się na zawracaniu przedmiotów i odpadów z drogi na wysypiska.
Dlatego promujemy, proponujemy i inicjujemy działania, dzięki którym rzeczy można „podać dalej”,
aby nie stały się odpadami po jednorazowym użyciu. A gdy już stają się odpadami, to świadomie
dajmy im szansę na „drugie życie”  oddając  je  do zbiórki  selektywnej.  Praktycznymi  sposobami
działania, które polecamy są wyprzedaże garażowe/pchle targi, zbiórka telefonów komórkowych
oraz oczywiście, w miarę potrzeb, akcje sprzątania. Ale najważniejsze jest oczywiście nieśmiecenie i
nie tworzenie odpadów na co dzień! Ważne jest także krzewienie kultury szanowania i naprawiania
rzeczy,  a  nie  traktowania  ich  jako  jednorazowych.  W  tym  zakresie  Fundacja  Nasza  Ziemia
uruchomiła spójny z akcją Sprzątanie świata – Polska projekt „Męska Szopa”.

Wydarzenia w czasie Akcji  organizowane są wolontariacko w całej  Polsce przez wiele lokalnych
instytucji,  a  także  pojedynczych  działaczy  -  od  szkół  i  przedszkoli  po  gminy  oraz  organizacje
pozarządowe. 
Chcemy  abyście  i  Wy  byli  częścią  tej  największej  akcji  ekologicznej  w  Polsce  i  największego
światowego ruchu na rzecz  poszanowania  środowiska!  Aby  ułatwić  organizację  i  popularyzację
podejmowanych  przez  Was  działań,  a  także  efektów  Waszych  wysiłków,  specjalnie  dla  Was
stworzyliśmy  na  Facebooku  wydarzenie  Finał  Akcji  Sprzątanie  świata  -  Polska  2016
https://www.facebook.com/events/153341971738838/.  Zapraszamy  do  wzięcia  udziału
i pochwalenia  się  Waszym  lokalnym  działaniem.  Czekamy  również  na  maile  z  informacjami
o Waszych planach. Piszcie do nas na adres: fundacja@naszaziemia.pl.
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Jak włączyć się w tegoroczną Akcję?
1. Jeśli  to  potrzebne,  zorganizuj  akcję  sprzątanie  w  Twojej  okolicy

http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/przylacz-sie/jak-zorganizowac 
2. Zorganizuj  pchli  targ  –  daj  szansę  na  drugie  życie  przedmiotom!

http://www.sprzatanieswiata-polska.pl/index.php/archiwum/item/1226-zorganizuj-pchli-
targ-daj-drugie-zycie-niepotrzebnym-przedmiotom  

3. Zorganizuj w swojej instytucji zbiórkę telefonów komórkowych i przekaż je Fundacji Nasza
Ziemia.  Stawiamy  ambitny  cel:  razem  zbierzmy  1.000.000  telefonów!  Pozwoli  to  na
modernizację  sprzętu  AGD  w  około  500  placówkach  służących  dzieciom  lub  osobom
starszym i oszczędność nawet 300 kWh energii rocznie! Więcej informacji organizacyjnych
znajdziecie  tutaj:  http://naszaziemia.pl/programy/zielona-stopa-filantropa/zbieram-
pomagam/ 

4. Poinformuj  Fundację  Nasza  Ziemia  o  swoich  planach  –  przyślij  je  e-mailem  na  adres
fundacja@naszaziemia.pl lub na profil www.facebook.com/naszaziemia

5. Do promocji swojej Akcji możesz wykorzystać nieodpłatnie plakat przygotowany honorowo
specjalnie  dla  Sprzątania  świata  –  Polska  przez  wybitnego  artystę-grafika  Andrzeja
Pągowskiego.  Plik  dostępny po linkiem: http://www.naszaziemia.pl/programy/sprzatanie-
swiata/edycja-2016/plakat-2016/

6. Polub profil www.facebook.com/naszaziemia i dołącz do wydarzenia „Finał Akcji Sprzątanie
świata – Polska 2016” www.facebook.com/events/153341971738838/

7. Na  koniec  prześlij  do  Fundacji  relację  ze  swoich  działań  –  e-mailem  na  adres
fudnacja@naszaziemia.pl lub dodaj na profil  wydarzenia „Finał Akcji  Sprzątanie świata –
Polska 2016” www.facebook.com/events/153341971738838/ - tak abyśmy mogli je pokazać
w raporcie z tegorocznej akcji!

8. Rozważ  także,  czy  w Twojej  miejscowości  możliwe  jest  również  uruchomienie  „Męskiej
szopy”!

Szczególnie polecamy:
1. Zbiórka telefonów komórkowych
Zapraszamy do zorganizowania zbiórki niepotrzebnych telefonów komórkowych i przekazania ich
Fundacji.  Za  środki  pozyskane  ze  zbiórki  dokonamy  wymiany  sprzętu  AGD  lub  oświetlenia
w placówkach  służących  dzieciom  lub  osobom  starszym  na  energooszczędne.  W  ten  sposób
zwiększymy efektywność energetyczną tych placówek, przyczynimy się do zmniejszenia emisji CO2,
trwale  zmniejszymy także rachunki  tych  instytucji  za  prąd!  Zorganizuj  zbiórkę,  przyślij  telefony,
zostań  fundatorem  sprzętu  –  i  otrzymaj  honorowe  miano  Zielonego  Filantropa!  Przesyłki
zawierające co najmniej 10 telefonów będą zwolnione z opłaty. Szczegóły i istotne informacje jak
zorganizować  zbiórkę:   http://naszaziemia.pl/programy/zielona-stopa-filantropa/zbieram-
pomagam/ oraz www.teledar.pl 

2. Ogólnopolski Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska 2016 
17 września (w sobotę) w godzinach 11:00 – 15:00 w Parku Arkadia na warszawskim Mokotowie,
odbędzie się Ogólnopolski Finał Akcji Sprzątanie świata – Polska! Tego dnia będą czekały na dzieci
i dorosłych liczne atrakcje  edukacyjne,  a  więc  będzie  się  działo!  W programie m.in.  Sprzątanie
Skarpy Warszawskiej,  stoiska edukacyjne,  Wyprzedaż Garażowa, prezentacja pierwszej  w Polsce
Męskiej Szopy i wiele, wiele innych! O wydarzeniu będziemy informować Was na bieżąco na profilu
facebook.com/naszaziemia, ale już teraz zarezerwujcie sobie czas! 

3. Męska Szopa

W  tej  edycji  akcji  Sprzątanie  świata  –  Polska  startuje  nowy  projekt
Fundacji Nasza Ziemia pod nazwą „Męska Szopa”!
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Czym jest Męska Szopa?
Męska  Szopa  (z  ang.  Men's  Shed)  to  miejsce  dedykowane mężczyznom,  warsztat  wyposażony
w niezbędne do majsterkowania narzędzia.  Męskie Szopy funkcjonują z  powodzeniem zarówno
w Australii  jak i  w Europie, w niesamowitym tempie rozrastają się,  tworząc miejsca aktywności
mężczyzn. Są częścią codziennego życia Panów, ale również wtopiły się w krajobraz całych dzielnic
czy miasteczek. 

Skąd pomysł by projekt skierować do mężczyzn?
W  Polsce  od  kilku  lat  rośnie  atrakcyjność  ofert  na  spędzanie  wolnego  czasu  dla  seniorów.
Powszechnie wiadomo, że korzystają z nich przede wszystkim Panie. Miejsc, gdzie panowie mogą
we własnym gronie majsterkować, tworzyć wspólne projekty czy po prostu porozmawiać o życiu,
naprawiając krzesło, nie ma. Nie każdy ma dom z własnym garażem czy przestrzeń, w której bez
uszczerbku na domowym porządku może oddać się majsterkowaniu.

Gdzie powstanie pierwsza w Polsce Męska Szopa?
Dzięki firmie Jula Poland Sp. z o. o. w partnerstwie z Fundacją im. ks. prof. Ryszarda Rumianka -  
7 września otwieramy pierwszą w Polsce Męską Szopę w warszawskiej Dzielnicy Włochy. 
Jula  Poland  Sp.  z  o.o.,  Partner  Projektu  Męska  Szopa  wyposażyła  warsztat  w  narzędzia  -  raj
dla każdego mężczyzny. Serdecznie dziękujemy!

Chcesz założyć Męską Szopę?
To Ty najlepiej  wiesz czego potrzebuje Twoje miasto czy dzielnica.  Masz przyjaciół,  rozmawiasz
z ludźmi i znasz ich potrzeby. Pamiętaj - w pojedynkę mało zdziałasz, musisz zebrać ludzi, których
łączy pasja - chcą założyć Męską Szopę!
Napisz do nas fundacja@naszaziemia.pl

Ekologia a Męska Szopa?
Dokładnie  tak!  Chcemy,  by  Męskie  Szopy  propagowały  naprawianie  lub  przerabianie
niepotrzebnych  bądź  zepsutych  rzeczy.  Nadawanie  drugiego  życia  przedmiotom  musi  stać  się
naszym nawykiem. W dzisiejszych czasach zbyt szybko pozbywamy się przedmiotów, kupując nowe.
Te stare o ile nie zostaną poddane recyklingowi trafią na wysypisko. Możemy temu zapobiec!

Podaj dalej! Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie!
Przyłącz się do Sprzątania świata! Serdecznie zapraszamy!

Zespół Fundacji Nasza Ziemia

Do  wykorzystania  film-zaproszenie  do  wzięcia  udziału  w  akcji: Zespół  Fundacji  Nasza  Ziemia
i Grzegorz  Kasdepke,  pisarz  dla  dzieci  i  młodzieży,  Ambasador  Fundacji  Nasza  Ziemia:
https://youtu.be/l1LXg7HzGho. 

https://youtu.be/l1LXg7HzGho


Sprzątanie świata – Polska 2016 wspierają:

Więcej informacji:
Sławomir Brzózek
prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia, 501 535 032, slawek@naszaziemia.pl

Ewa Wójcik
koordynator akcji Sprzątanie świata – Polska 2016, 534 610 534, ewa.wojcik@naszaziemia.pl 
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Sprzątanie świata jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the
World wywodzącego się z Australii. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy na całym
świecie. Dziąłania prowadzone są pod patronatem UNEP (Program Środowiskowy ONZ). W Polsce,
zainicjowana przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz, organizowana jest już po raz 23, tym razem pod
hasłem „Podaj dalej… drugie życie odpadów”. Akcja nagrodzona m.in. Europejską Nagrodą Fundacji
Forda,  wyróżnieniem  Pro  Publico  Bono  i  wyróżnieniem  Europejskiego  Roku  Wolontariatu.
Zapraszamy szkoły i inne placówki oświatowe, gminy, firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby
prywatne  do  włączenia  się  do  akcji.  Cele  towarzyszące  tegorocznej  Akcji,  to:  promowanie
nieśmiecenia,  edukacja  odpadowa  oraz  inicjowanie  działań,  dzięki  którym  zmniejszy  się  nasz
negatywny wpływ na środowisko. Więcej na www.sprzatanieswiata-polska.pl.

Fundacja  Nasza  Ziemia  jest  organizacją  pozarządową,  założoną  w  1994  roku  przez  Mirę
Stanisławską-Meysztowicz.  Realizuje cele mające status  pożytku publicznego,  specjalizując się w
edukacji  ekologicznej  i  obywatelskiej.  Misją  Fundacji  jest  podniesienie  poziomu  świadomości
ekologicznej  społeczeństwa,  wzmocnienie  poczucia  odpowiedzialności  za  środowisko  naturalne
i aktywizacja  do  działań  służących  jego ochronie.  Od 23 lat  sztandarowym działaniem Fundacji
Nasza  Ziemia  jest  kampania  „Sprzątanie  świata  –  Polska”.  Więcej:  www.naszaziemia.pl
i facebook.com/naszaziemia 
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