Zaproszenie do udziału w Programie
ZbieramyZakretki.pl pomagając ludziom pomagamy naturze
Inicjatywa „ZbieramyZakretki.pl pomagając ludziom pomagamy naturze” jest
programem Fundacji Nauka i Kultura. Istotą akcji jest zbieranie plastikowych zakrętek PET, a
następnie odsprzedawanie ich jako surowca do firm recyklingowych. Zbieramy zakrętki po
wodach, napojach, pozostałych art. spoŜywczych, zakrętki po kawie oraz herbacie, płynach,
kosmetykach oraz chemii gospodarczej, dekielki, zatyczki, korki, plastikowe sztućce oraz
miarki np. na proszek do prania, mleko w proszku, oraz opakowania po jajkach
niespodziankach. Jednym słowem wszystkie plastikowe elementy posiadające oznaczenia PE,
PP, lub trójkącik ze strzałek. Zakrętki te kupują od nas firmy recyklingowe, które za kaŜdy
kilogram wpłacają kwotę od 40 groszy do 1zł. na konto Fundacji Nauka i Kultura. Fundacja
ze zgromadzonych pieniędzy finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz wózków
inwalidzkich dla niepełnosprawnych osób.
Program, poza samym zbieraniem zakrętek, zostanie w tym roku poszerzony o pakiet
edukacyjny złoŜony z serii konspektów przeznaczonych na lekcje biologii, ekologii, ochrony
środowiska oraz godziny wychowawcze. dla wszystkich rodzajów szkół, konkursy dla dzieci i
młodzieŜy oraz plenerowe eventy.
W nasz projekt zaangaŜowane są przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły
ponad gimnazjalne firmy prywatne, urzędy, instytucje, biura, uczelnie oraz osoby prywatne.
Honorowym Patronatem objęli go Prezydent Krakowa, Wojewoda Małopolski oraz
Kurator Małopolski.
W ostatnim roku pomogliśmy siedmiorgu dzieciom. Kolejne oczekują na naszą pomoc
w tym m.in.:
NIKODEM BODZIONY, z Nowego Sącza ur. w 2005 roku. Cierpi na dziecięce poraŜenie
mózgowe. Przy jego narodzinach doszło do niedotlenienia, wylewu, obrzęku mózgowego
oraz wielu cięŜkich urazów. Obecnie chłopiec ma 6,5 roku ma trudności w mowie, nie chodzi
jedynie raczkuje. Nikodem potrzebuje fotelika rehabilitacyjnego. Dla Nikodema musimy
zebrać 12 ton zakrętek.
Dzięki Państwa pomocy i zaangaŜowaniu będziemy mogli pomóc jeszcze większej
liczbie osób. Aktualne informacje o podejmowanych przez nas działaniach znajdziecie
Państwo pod adresem www.zbieramyzakretki.pl Na podanej stronie internetowej w zakładce
Pobierz znajdują się Deklaracje uczestnictwa w programie, plakaty oraz inne potrzebne
materiały do pobrania.
Na wszelkie pytania chętnie odpowie Przemysław Koczy Tel: 783 499 541 mail
kontakt@zbieramyzakretki.pl.
Zapraszamy do włączenia się do naszego programu. Wszelkie informacje dostępne są
na naszej stronie www.zbieramyzakretki.pl
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