През тази 2017г. кампанията „Спаси едно дърво“ в област Видин
ще се реализира като част от Младежки информационно-консултантски център Видин /МИКЦ/ към Министерството на младежта
и спорта. Първият етап от кампанията е и част от събитията на
Европейската седмица на младежта 1 – 7 май, реализирани на територията на България.
Етапи на кампанията:
•
1-7 май – разпространяване на кутии за събиране на хартия в
обществени сгради и търговски обекти
•
8 май-8 юни – предаване на събраната хартия за рециклиране
•
ноември – засаждане на дръвчета
За реализиране на кампанията „Спаси едно дърво“ на територията
на цялата страна, сдружение „Активно общество“ приканва доброволци и организации за сътрудничество по осъществяването на
екологичната инициатива.
За информация и заявка за включване в кампанията:
гр. Видин, пл. „Бдинци“ № 2
тел.: 0894 23 22 54 – инж. Радослав Георгиев, ръководител МИКЦ
0888 70 16 27 – Емил Иванов, координатор МИКЦ
aktivnoobshtestvo@gmail.com
https://www.facebook.com/Aktivnoobshestvo/
Сдружение „Активно общество“ е младежка организация, регистрирана на 5-ти декември 2012г., с идеята за насърчаване и развитие на гражданската активност и гражданската отговорност сред
младежта. Сдружението работи активно за младежите, както от
големите, така и от малките населени места. Организацията има
клонове в Община Ново село и Община Макреш.

Сдружение „Активно общество“ започва четвъртото издание на
екологичната кампания „Спаси едно дърво“. Кампанията, в рамките
на която се разполагат кутии за събиране на хартия в обществени
сгради, институции и търговски обекти; събира се и се предава непотребна хартия за рециклиране и се засаждат дръвчета на есен, се
радва на огромен успех и популярност. През годините „Спаси едно
дърво“ разшири обхвата си от град Видин до областно ниво. През
първите три издания на кампанията се събраха над 3 тона хартия и
засадиха над 200 дръвчета.
Водено от амбицията за разширяване на дейността на организацията и достигане на кампанията до повече населени места, сдружение „Активно общество“ си поставя грандиозната цел тазгодишната
кампания да достигне до национален мащаб.

