АКТИВНО ОБЩЕСТВО
Сдружение с нестопанска цел

УКАЗАНИЯ
За участие в национална екологична кампания „Спаси едно дърво“ на
СДРУЖЕНИЕ АКТИВНО ОБЩЕСТВО
гр. Видин, к-с „Съединение“ бл. 3, ап. 14; булстат: 176442787; представлявано от
Радослав Георгиев – председател; регистрирано под № 20130321001 в ЦРЮЛНЦ към
Министерството на правосъдието за осъществяване на обществено полезна
дейност; регистрирано като младежка организация към Министерството на
младежта и спорта

Етапи на кампанията:
Първият етап: 1 – 7 май
Поставят се кутии за събиране на хартия в обществени сгради и търговски
обекти. За кутиите ще изпратим стикери с информация за кампанията, които
да се поставят върху тях. Кутиите представляват обикновени кашончета, които
участникът трябва да осигури. Такива лесно могат да бъдат набавени от
магазини, търговски вериги или складове. След предварителна уговорка с
избрани от Вас обекти, брандираните вече кутии трябва да бъдат поставени на
съответните места.
Първия етап от кампанията ще бъде и част от събитията на Европейската
седмица на младежта 1 – 7 май, реализирани на територията на България.
Втори етап: 8 май – 8 юни
Събиране на хартията и предаването ѝ за рециклиране. Тук участниците
трябва да намерят фирма, която изкупува хартия и да осигурят физическото ѝ
предаване. Средствата от предадената хартия остават за участника.
Необходима е бележка, заверена от фирмата /може да не е фактура/, с която да
се удостовери колко хартия е предадена. За най-добрите постижения на
областно ниво са предвидени награди.
Трети етап: ноември
Засаждане на дръвчета. Имаме добра практика с горско стопанство и ще
използваме това партньорство за осигуряване на дръвчетата. Те всяка година
прочистват горите. Това прочистване представлява изваждане на фиданки.
Именно тези фиданки, ние ги засаждаме. Това се случва обикновено ноември.
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Забележки:
Графикът на етапите на кампанията е условен и може да търпи корекции.
Ако се покрият и другите общини в областта ще покрием разходи за транспорт
и командировка /до определена сума/.
При подадена заявка за участие в кампанията изпращаме рекламни материали
/плакати, флаери и стикери/.

Контакти:
Сдружение „Активно общество“
гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2
тел.: 0894 23 22 54 – инж. Радослав Георгиев, председател
0888 70 16 27 – Емил Иванов, гл. секретар
e-mail: aktivnoobshtestvo@gmail.com
http://aktivnoobshtestvo.org
https://www.facebook.com/Aktivnoobshestvo/
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