
Partnerzy

Zrób Dobry Uczynek dla ludzi, zwierząt i  środowiska!
Pomóż wybranej organizacji społecznej.

Zostań wolontariuszem!
Czekamy na reakcje z Twoich Dobrych Uczynków. 

Propozycje działań oraz informacje na stronie:
w w w . F u n d a c j a A r k a . p l



Katastrofa klimatyczna dotyka już nie tylko odległe kraje, ale także zmienia nasze życie. Upały, susze, problemy w rolnictwie, 
gwałtowne burze, trąby powietrzne – to zaczyna być także nasza codzienność. Do tego dochodzi fatalna jakość powietrza, 
smog, dzikie wysypiska. Naprawdę możemy jeszcze wymienić sporo problemów ekologicznych.

Chyba każdy z nas powoli czuje, iż to wszystko się dzieje i zmierza w fatalnym dla nas i naszych dzieci kierunku. Nie możemy 
czekać bezczynnie, aż nasza cudowna Ziemia stanie się miejscem, w którym trudno będzie nam żyć. Żyzna ziemia zamieni się 
w pustynie, rzeki wyschną, zwierzęta będą konały w męczarniach, a ludzie cierpieli z powodu chorób, upałów, braku wody 
czy pożywienia. 

Kryzys klimatyczny stawia przed nami niespotykane wyzwania. Każdy musi włączyć się w zmiany! Dlatego rozpoczynamy 
największy w Polsce program aktywnej edukacji ekologicznej ZIELONA RĘKA!

Wojciech Owczarz
Prezes Fundacji ekologicznej ARKA

Pomysłodawca programu ZIELONA RĘKA

Wobec narastającej degradacji środowiska przyrodniczego edukacja 
ekologiczna jest niezwykle ważnym elementem wiedzy każdego z nas, 
a ze względu na zagrożenia dla naszego zdrowia i życia staje się ko-
niecznością. Najlepiej edukować poprzez praktyczne działania, dlatego 
organizujemy lokalnie akcje dające rzeczom „drugie życie”, charytatyw-
ne kiermasze rzeczy używanych, książek czy nawet pluszaków i zaba-
wek, a uzyskane środki przeznaczamy na cele społeczne. Posiadamy 
przemyślane pomoce dydaktyczne, gry i zabawy. Zachęcamy nauczy-
cieli i uczniów do współpracy, chętnie podzielimy się naszym 16-let-
nim doświadczeniem w pracy nad kształtowaniem proekologicznych 
postaw.

INFORMACJE 
TECHNICZNE

Dołącz do nas na: 
www.facebook.com/fundacjaarka

POMYSŁY
Zapraszamy na stronę www.zielonareka.pl, gdzie 
znajdziecie pod każdą z akcji scenariusze lekcji, pro-
pozycje działań dla szkół, które możecie wykorzy-
stać w swoich działaniach. Ale oczywiście zachęca-
my do własnych, unikalnych działań, które być może 
w przyszłym roku staną się inspiracją do działań 
w całej Polsce. 

MEDIA
Pod każdą akcją możecie pobrać także plakat oraz 
informację prasową i zdjęcia, z których możecie 
korzystać i mogą korzystać lokalne media. Prosi-
my, aby w publikowanych materiałach, a zwłaszcza 
w materiałach na stronach internetowych i w me-
diach społecznościowych zaznaczać naszych Part-
nerów. Bez ich wsparcia nie byłoby naszej Zielonej 
Ręki! Nie stworzylibyśmy programu dla ponad 0,5 
miliona osób.

PROMOCJA
Udostępniajcie treści publikowane na stronie www.
zielonareka.pl oraz na naszych profilach w mediach 
społecznościowych. 

RELACJE
Namawiamy Was, aby prowadzone działania zostały 
także opublikowane na stronie www.zielonareka.pl, 
na której tworzymy Ekologiczną Mapę Polski Prosi-

my o publikowanie krótkich informacji z jednym zdjęciem 
(w rozmiarze do 1 MB). Po opublikowanie relacji możecie 
wygenerować sobie potwierdzenie przeprowadzonych dzia-
łań dla placówki i dla siebie oraz jeżeli jest taka potrzeba to 
także dla współpracujących nauczycieli. Takie potwierdzenie 
możecie następnie zapisać u siebie w pliku PDF.

WOLONTARIAT
Zostań Wolontariuszem Zielonej Ręki. Działaj dla Ziemi 
codziennie. Dla wolontariuszy przygotowaliśmy dużo 
unikalnych treści, pomysłów na działania ekologiczne, 
konkursów.

Bransoletka Zielona Ręka
Zamów bransoletkę i wesprzyj największy program 
aktywnej edukacji ekologicznej ZIELONA RĘKA

Link do zamówień
www.zielonareka.pl/wesprzyj

JAk PRZYgOTOWYWANE Są BRANSOLETkI?

Ekologiczna i unikatowa bransoletka Zielona Ręka to symbol 
naszego zaangażowania w ratowanie Ziemi. 

•   Została  zaprojektowana  przez  artystkę  Małgorzatę  Roze-
nau. 

•   Przy  jej  przygotowaniu  pomagają  nam  wolontariusze  
i przyjaciele.

•   Całej akcji towarzyszy także zbiórka przedmiotów z mosią-
dzu, które przekażemy do recyklingu tak, aby jej produkcja 
była neutralna dla środowiska.

NA CO WYDAMY PIENIąDZE  
ZE SPRZEDAżY BRANSOLETEk?

Wpłacona darowizna na bransoletkę to: 
• 1 posadzone drzewo, 
• 1 worek zebranych śmieci, 
•   wsparcie  akcji  edukacyjnych  w  ramach  programu  Zielona 

Ręka dla ponad 700 tysięcy osób.

Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami organizuje 19 maja Dzień Do-
brych Uczynków. Jest to święto społecznych, bezinteresownych działań. Ak-
cja skierowana jest, przede wszystkim, do młodzieży szkolnej oraz organizacji 
społecznych. 

W ramach akcji zachęcamy do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz ludzi, 
zwierząt i przyrody. Podczas tegorocznej akcji szczególnie zachęcamy młodzież 
szkolną do pomocy wybranej przez nich organizacji społecznej. Zachęcamy 
także organizacje do otwarcia się i poszukiwania sprzymierzeńców ich działań 
właśnie wśród młodzieży szkolnej. W tym znaczeniu nasza akcja promuje wzor-
cowe postawy obywatelskie i społeczne oraz wolontariat.

Na stronie internetowej Fundacji Ekologicznej ARKA znajduje się lista propo-
nowanych działań, jakie można podjąć w ramach akcji. Jednakże dowolność 
podejmowanych inicjatyw sprawia, że owa lista może zostać w każdej chwili 
poszerzona o nowe pomysły, nadsyłane przez zainteresowanych naszym świę-
tem bezinteresowności. Także zachęcamy do przeczytania relacji z poprzed-
nich naszych akcji, które mogą być dla Was inspiracją. 

Następnie każda ze zgłoszonych szkół, organizacji czy instytucji realizuje 19 
maja jeden lub kilka wybranych przez siebie pomysłów. Relacje, które zamie-
rzamy zebrać po Dniu Dobrych Uczynków zostaną zamieszczone w naszym 
biuletynie oraz na stronie internetowej.

Młodzież z Gimnazjum nr 4 
w  Mielcu postanowiła 
zorganizować akcję Dzień 
Dobrych Uczynków. Przez 
trzy tygodnie w  placówce 
prowadzona była zbiórka 
zabawek, maskotek i ksią-
żeczek, które następnie 
zostały przekazane do 
jednego z  mieleckich 
żłobków. 

Od maluchów można się wiele nauczyć. Doskonałym tego przykła-
dem jest Dzień Dobrych Uczynków jaki miał miejsce w Przedszkolu 
nr 15 w koszalinie. Mali podopieczni placówki pokazali dorosłym, 
w jaki sposób można dbać o środowisko zmieniając codzienne na-
wyki i pamiętając o kilku drobnych czynnościach.

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka, 
jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie doń pomocną dłoń…” 
– pod takim hasłem obchodzono Dzień Dobrych Uczynków w gim-
nazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu.


