Akcja

uczy jak chronić środowisko
i pomagać zwierzętom

O Klubie Gaja
Klub Gaja jest jedną z najstarszych i wiodących organizacji społecznych
zajmujących się ochroną środowiska i prawami zwierząt w Polsce. Został
założony przez Jacka Bożka w roku 1988. Misją Klubu Gaja jest ochrona
naszej planety Ziemi oraz zachowanie środowiska naturalnego dla nas
i dla przyszłych pokoleń.
Wspierając działania Klubu Gaja chronisz przyrodę, pomagasz
zwierzętom i rozwijasz edukację.
Klub Gaja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Możesz przekazać na działania Klubu Gaja
1% swojego podatku lub darowiznę.
KRS: 0000120069
Konto: 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120

43-365 Wilkowice, ul. Parkowa 10, tel./fax 033 812 36 94
e-mail: klubgaja@klubgaja.pl • www.klubgaja.pl

Program edukacji ekologicznej Święto Drzewa dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Szkoła Podstawowa w Szczodrzykowie

Ważne! Na sprawozdania ze zbiórki makulatury i wpłaty czekamy do 30 czerwca, co roku. Przesyłajcie dokumentacje z podejmowanych działań, zdjęcia, wycinki prasowe do Klubu Gaja.
Nagrodą dla placówki, która zbierze najwięcej makulatury jest
statuetka Pegaza i warsztat edukacyjno-artystyczny Pegaz, podczas którego uczestnicy tworzą rzeźbę pierwszego uratowanego
przez Klub Gaja konia z transportu do rzeźni. Wszystkie szkoły
otrzymają podziękowania za udział w akcji, a 10 szkół, które zbiorą najwięcej makulatury otrzymają Wyróżnienia za zaangażowanie w ratowanie koni.
Karta zgłoszenia do programu Święto Drzewa (akcji Zbieraj
makulaturę, ratuj konie) dostępna jest na naszej stronie
www.klubgaja.pl/swieto_drzewa/

Patronat
Ministra Środowiska

Udział w Kampanii
Miliarda Drzew – UNEP

Partner strategiczny
Lasy Państwowe

Honorowy Patronat
Prezydenta m. st. Warszawy

Udział
w Partnerstwie dla Klimatu

Partnerzy:
LeasePlan, Troton, Eco Service, Ashoka

Wydrukowano na papierze ARCTIC VOLUME WHITE produkowanym
w sposób przyjazny dla środowiska • www.arcticpaper.com

Zbieraj makulaturę, ratuj konie

Jak się włączyć do akcji

Każdy człowiek pozostawia po sobie odpady. Oszczędzanie papieru,
tak samo jak wody czy energii jest najprostszym przejawem troski
o środowisko. Odkładając zużytą kartkę papieru na makulaturę zamiast
do kosza, każdy może przyczynić się do ochrony środowiska i pomóc
innym. Akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie jest jednym z tych działań w ramach programu Święto Drzewa. Dzięki zaangażowaniu nie
tylko dzieci i młodzieży, ale i rodziców oraz społeczności lokalnych,
a także firm, ratujemy kolejne konie.

Do akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie mogą przystąpić szkoły, ale
także instytucje, firmy i osoby prywatne. Zbierajcie surowce wtórne –
makulaturę, puszki, a pieniądze ze sprzedaży tych surowców prześlijcie
na konto Klubu Gaja nr 90 2030 0045 1110 0000 0067 3120 (koniecznie z zaznaczeniem Zbieraj makulaturę, ratuj konie). Klub Gaja przeznacza pieniądze z akcji na interwencje, pomoc i ratowanie koni.
Trafiają one do stowarzyszeń i fundacji zajmujących się hipoterapią, do
gospodarstw oraz schronisk dla koni. Podczas zbiórki możecie zorganizować wystawę, festyn, stolik informacyjny.
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Kolejne uratowane
konie dzięki
Waszej pomocy

O programie Święto Drzewa
Święto Drzewa jest programem edukacji ekologicznej Klubu Gaja
realizowanym od 2003 roku, którego inauguracją jest ogólnopolska
i międzynarodowa akcja sadzenia drzew co roku 10 października. Głównym celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego
i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi.
Święto Drzewa jest przykładem edukacji aktywnej, uczestnicy programu
podejmują różnorodne lokalne działania dotyczące sadzenia i ochrony
drzew. Jednym z wielu działań w ramach programu Święto Drzewa jest
zbiórka makulatury na rzecz ratowania koni.

Sugar

B angkok

Klub Gaja dziękuje wszystkim uczestnikom akcji Zbieraj makulaturę, ratuj konie, którzy włączyli się w zbiórkę makulatury w roku
szkolnym 2009/10!
W sumie udało nam się zebrać

377 ton makulatury!

