„Čisté Pošembeří = to má smysl“
Region Pošembeří v roce 2017 získal od Středočeského kraje významnou podporu pro projekt „Čisté
Pošembeří = to má smysl“, který probíhá od září 2017 do července 2018. Projekt je rozčleněn do několika
fází, které se vzájemně prolínají a mezi cílové skupiny patří zejména děti v mateřských a základních
školách, veřejnost a místní samospráva.
V listopadu 2017 se uskutečnily první návštěvy v mateřských a základních školách a s dětmi
proběhly interaktivní třídící dílny. Za dětmi do mateřských škol se přišla spolu s námi podívat zvířátka,
a to 2 myšky a sova, které se přišly poradit, co s nalezenými věcmi v lese mají dělat. S sebou jsme měli
věci, ve kterých se při třídění často chybuje – obaly od vajec, poštovní obálky s papírovým
okýnkem, papíry sešité kancelářskými sponkami, víčka od jogurtů, aj. Velkou neznámou se
ukázalo slovo tetrapak, které bylo pro mnoho dětí neznámé. V průběhu třídících dílen
vládla příjemná atmosféra, děti se aktivně zapojovaly a zajímaly se o to, zda správně
(pozn. čistý a bezpečný) odpad vytřídily. Děti v mateřských i základních školách dostaly
malou odměnu ve formě krásných obrázků ohrožených druhů zvířat z našich lesů, které
nám daroval Český svaz ochránců přírody. Pro děti na základních školách byl připraven
komiks, který jsme jim na konci třídění předali a také jsme všechny seznámili s akcí
„Ukliďme Pošembeří 2018“:
•
•
•

Termín akce „Ukliďme Pošembeří 2018“ je od 16. 3. – 15. 4. 2018 a registrovat se do úklidu
a zajistit si včas úklidové prostředky potřebné pro úklid, můžete na tel: 727 946 341 u
Gabriely Vraj nebo na emailu: vraj@posemberi.cz, již nyní.
Také budeme vyhlašovat video a foto soutěž, která bude zaměřena na širokou veřejnost
a kolektivy ZŠ a MŠ, sportovní oddíly, zájmové organizace, aj. Soutěžit se bude ve 4 kategoriích.
Veškeré informace k soutěži budou uveřejněny v průběhu února 2018.
Informace k úklidu, propagační video, jak se zapojit, aj. naleznete již nyní na
http://www.posemberi.cz/dalsi-aktivity/uklidme-posemberi-2018/

Za akci „Ukliďme Pošembeří“, která je součástí celosvětové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
se nám letos opět podařilo obhájit prvenství ve Středočeském kraji a získat významné ocenění,
DIPLOM příkladného organizátora dobrovolnické úklidové akce ve vítězném kraji. Za to vše patří
velký dík Vám všem, dobrovolníkům, kteří se každý rok zapojujete a našim partnerům, kteří akci
podporují. Děkujeme a pojďte, prosím, opět s námi do toho. BEZ VÁS TO NEDOKÁŽEME!
Region Pošembeří o.p.s., G. Vraj
Český Brod 4.12.2017

„Tento Projekt je realizován s finančním přispěním Středočeského kraje“

