
Priatelia Zeme - SPZ

  sú obèianske združenie zamerané na ochranu 
životného prostredia, sociálneho prostredia a 
zdravia ¾udí

  sa dlhodobo zameriavajú na riešenie problematiky 
odpadov a toxického zneèistenia

  patria do najväèšej medzinárodnej siete 
environmentálnych organizácií Friends of the Earth 
International

  sú nezávislí na akejko¾vek vláde, strane, politických 
èi obchodných záujmoch

Pre pokraèovanie našej práce potrebujeme, aby sa 
¾udia ako Ty stali podporovate¾mi Priate¾ov Zeme. 

Pridaj sa k Priate¾om Zeme - SPZ - staò sa 
èlenom!
Podpor finanèným príspevkom aktivity Priate¾ov 
Zeme - SPZ. Èíslo nášho úètu: 4350054728/3100

Staò sa dobrovo¾níkom Priate¾ov Zeme - SPZ, 
môžeš tak pomôc� ochrane životného prostredia!

Napíš e-mail, èi si ochotný/á pomôc� v rámci svojich 
èasových možností s:
• úèas�ou na informaèných stánkoch (informovanie 

verejnosti)
• výlepom plagátov
• zbieraním podpisov pod petíciu
• umeleckou èinnos�ou:..............................................
• prácou s poèítaèom:.................................................
• prekladom z jazyka:..................................................
• iné:............................................................................

Chceš by� zaradená/ý do Infomailu Priate¾ov 
Zeme - SPZ a dostáva� tak mailom správy 
z našej èinnosti, pozvánky na akcie, výzvy 
na aktívnu pomoc? Ak áno, napíš nám na mail

Kontakt: 

Priatelia Zeme - SPZ
Alžbetina 53, Košice

Tel./Fax: 055 / 677 1 677
Mobil: 0908 13 63 48

E-mail: mileova@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz 

Celý názov projektu: 

Partner projektu: 

Donori  projektu: 

Trvaloudržate¾né vzdelávanie 
v oblasti ochrany klímy 
a prírodných zdrojov 
prostredníctvom prevencie 
vzniku zneèistenia

Naturpark Thüringer Wald e.V.

www.naturpark-thueringer-wald.de

DBU - Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt

www.dbu.de

NÓRSKY FINANÈNÝ 
MECHANIZMUS

www.eeagrants.sk

Tento projekt  je spolufinancovaný 
z Finanèného mechanizmu Európskeho hospodárskeho 

spoloèenstva,  Nórskeho finanèného mechanizmu 
a štátneho rozpoètu Slovenskej  republiky.

Príma
Klíma
Životný štýl
Je projekt 
environmentálnej výchovy 
pre žiakov a študentov 
základných a stredných škôl.

Je to projekt pre TEBA!!!

Pýtaš sa preèo?

Pretože 
PRÍRODA 
potrebuje

TVOJU
POMOC!



Príroda na našej planéte 

je ohrozovaná èlovekom. 

My chceme našej planéte èo 

najviac pomôc�, potrebujeme 

k tomu pomoc každého èloveka. 

 o aktivitách na témy ako: 

odpady, èerpanie prírodných 

zdrojov, voda, energia, fair 

trade a ekologické výrobky, 

ekologické správanie a životný 

štýl

 o sú�aži školských 

ekoprojektov

 o víkendových akciách 

v prírode v každom roènom 

období 

O èom je projekt? 

•

•

•

Èo budeme robi�?

O èom je sú�až? 

V rámci školského 

ekoprojektu: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 prebera� ekologické témy

 hra� sa ekohry, 

 premieta� ekofilmy

 chodi� na exkurzie

 získava� si cit k prírode, uèi� 

sa o nej a pritom sa cíti� super 

 o vytvorení a  realizácii 

ekoprojektu na tvojej škole 

alebo v okolí školy, v obci

 môžeš spravi� nieèo užitoèné

 máš možnos� urobi� nieèo pre 

prírodu

 môžeš rozvinú� dobré nápady

 máš šancu získa� zaujímavé 

ceny

Príma
Klíma
Životný štýl

Èo môžeš vyhra�?

Základné školy

Stredné školy 

1. cena: víkendový pobyt 

na Slovensku a vecné ceny

2. cena: vecné ceny 

3. cena: vecné ceny

1. cena: týždòový ekotábor 

v Nemecku

2. cena: týždòový ekotábor 

na Slovensku

3. cena: vecné ceny 

Detailné pravidlá sú�aže 

ako aj spôsob hodnotenia 

projektov nájdeš na 

www.priateliazeme.sk/spz

Zapoj sa aj TY 

do sú�aže
 a VYHRAJ !!!

Zapoj sa aj TY 

do sú�aže
 a VYHRAJ !!!
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