16. 3. – 15. 4. 2018 se uskuteční 8. ročník tradiční akce
„Ukliďme Pošembeří“
=
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá ve spolupráci
s Českým svazem ochránců přírody v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek v našem okolí. Význam této dobrovolnické akce podtrhuje již 4. získané ocenění pro Region
Pošembeří o.p.s od Nadačního fondu Veolia, generálního partnera akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ za rok 2017.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. V roce 2017 se zapojilo 71
organizací, 2589 dobrovolníků, z toho 1757 dětí do 15 let. Bylo uklizeno 289 pneumatik, cca 72 tun odpadu, atd.
Připojte se k nám i v roce 2018 a změňte své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme
Pošembeří 2018. Následně napište na email: vraj@posemberi.cz nebo volejte na tel. číslo: 727 946 341. Zde se dozvíte, zda ve
Vašem okolí existuje skupina, ke které se můžete připojit nebo můžete udělat skupinu vlastní. Prospějete tím dobré věci.
Stále nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení aj. A tak HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY
AKCE – PŘIPOJTE SE I VY! Můžete se zapojit formou věcných darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace:
0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 8. ročníku proběhne v květnu 2018 a o všem vás budeme informovat v průběhu dubna 2018 na našich webových
stránkách.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Soutěž:
Pro letošní ročník „Ukliďme Pošembeří“ vyhlašujeme 4 nové soutěže v kategorii:
•
•
•
•

nalezená kuriozita,
místo před a po,
vtipné foto z kolektivní akce
a video z akce.

Více na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme Pošembeří 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME. POJĎTE S NÁMI DO TOHO!
Region Pošembeří o.p.s., G. Vraj
Český Brod 29. 1. 2018
„Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje“

