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
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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. Sadzenie
drzew aktywizuje różnorodne społeczności do działań społecznikowskich,
artystycznych i intelektualnych na rzecz edukacji o potrzebie poszanowania wszelkich istniejących skupisk leśnych i parkowych, oraz o wynikających z nich korzyściach, zwłaszcza tych związanych z ograniczeniem
skutków globalnego ocieplenia.
Sadzenie drzew jest najprostszym – i może być najpowszechniejszym
– sposobem zapobiegania zmianom klimatu.

Co roku 10 października
sadzimy drzewa!
W 7. edycji Święta Drzewa w 2009 roku
wspólnie posadziliśmy ponad 78 600 drzew!
Zebraliśmy 377 ton makulatury!
W programie uczestniczyło ponad 42 600 osób!

Co ważniejsze są to często najbliżsi sąsiedzi, ale i ludzie z daleka –
z zagranicy. Idea wychodzi poza mury placówek edukacyjnych. Sadzą
rodzice i dziadkowie, miłośnicy regionu i artyści, parafianie, strażacy
i sołtysi, wspólnoty mieszkaniowe i policjanci.
Wraz z sadzonkami przynoszonymi przez dzieci i młodzież władzom
lokalnych samorządów idea Święta Drzewa trafia do mediów i do
instytucji rządowych w terenie.
Programem interesują się organizacje społeczne, hospicja, domy pomocy społecznej, biblioteki. Dla działających w Polsce firm hasło społecznej
odpowiedzialności biznesu zaczyna się łączyć z konkretną aktywnością.
Program Klubu Gaja Święto Drzewa wskazuje drogę do celu.

Jak włączyć się w Święto Drzewa?

Kampania Miliarda Drzew

Święto Drzewa to nie tylko akcja sadzenia drzew 10 października, ale
także program edukacji ekologicznej obejmujący m.in. takie działania
jak: sadzenie lasu, zakładanie ogrodów i parków, ochrona starych drzew
– oznaczanie drzew pomnikowych, poszukiwanie drzew świadków
historii, zbieranie nasion drzew, zbiórka makulatury – akcja Zbieraj makulaturę, ratuj konie, lekcje tematyczne, wycieczki i zajęcia w terenie,
przedstawienia i happeningi, konkursy plastyczne, literackie czy fotograficzne, nawiązanie współpracy ze szkołami partnerskimi, sadzenie
drzew w intencji pokoju na świecie.

Program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla
Planety prowadzonej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw
Ochrony Środowiska (UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia
drzew, aby sprostać wyzwaniom, jakie niosą zmiany klimatyczne.
Kolejnym wyzwaniem Kampanii Miliarda Drzew na rok 2010 jest posadzenie 12 miliardów drzew. Wszystkie posadzone drzewa w ramach
programu Święto Drzewa wpisane są do bazy Kampanii Miliarda Drzew.

Partnerem strategicznym programu Święto Drzewa są Lasy Państwowe,
które inspirują nadleśnictwa do nieodpłatnego przekazania sadzonek
zgłaszającym się uczestnikom programu Święta Drzewa. Nadleśnictwa
podejmują współpracę z placówkami oświatowymi i często koordynują lokalne działania na swoim terenie. Lasy Państwowe służą pomocą
swoich specjalistów – leśników, w zakresie edukacji ekologicznej.

Święto Drzewa dla każdego
Drzewo – symbol życia, wzrostu, trwałości i szczęścia – wciąż przekonuje do siebie coraz to nowych zwolenników. Dzięki programowi Klubu Gaja Święto Drzewa – już od siedmiu lat to grono jest coraz bogatsze. Niektórzy uczestniczą w programie wytrwale, z nieustającym entuzjazmem, który pozwala na angażowanie kolejnych partnerów.

Do programu Święto Drzewa mogą przystąpić placówki
oświatowe, samorządy, instytucje, organizacje oraz firmy.
Zapraszamy także do konkursu Czarodziejskie Drzewo.
Karta zgłoszenia do programu i regulamin konkursu dostępne
są na stronie internetowej www.klubgaja.pl/swieto_drzewa

