Osvetová
a výchovná práca
Deň Zeme vo
viacerých mestách
Slovenska
Naši aktivisti vo viacerých mestách
realizovali osvetu na informačných
stánkoch – ponúkali informačné materiály, 2 petície – proti ťažbe uránu,
proti rozšíreniu prešovskej spaľovne
nebezpečných odpadov.

Infostánok na výstave
Recyklácia, inovácia,
separácia
V dňoch 22. – 25. apríla sme sa
predstavili na najväčšej ekologickej
výstave na Slovensku – R.I.S.. predstavili sme svoj kompletný stánok
s ukážkami drvičov, nádob na triedený zber, biologický odpad, s panelovou výstavou. Prednášali sme
aj na vedeckej konferencii v rámci
výstavy.

Víkendová akcia vo
Zvolene
Každoročné
stretnutie odpadárov
- aktivistov, ktorí nám chcú pomôcť v aktivitách sa uskutočnilo
v marci vo Zvolene. Počet aktivistov bol 18 a víkendovka bola pre nich základ a inšpirácia
pre ďalšiu dobrovoľnú pomoc
v ochrane prírody.

Na letných festivaloch
Začiatkom leta sme sa prezentovali so svojim informačným stánkom
na trnavskom Ekofeste a na najväčšom hudobnom festivale Pohoda.
Informačný stánok na hudobnom festivale Pohoda

Nové informačné
materiály a web
Osvetovú prácu sme realizovali aj prostredníctvom webu – kde sme zverejňovali nové tlačové aj animované materiály, výzvy na aktívnu pomoc...
Vydali sme nový leták 22 ekotipov
nielen na deň Zeme, brožúru Komunitné kompostovanie, Stop spaľovni
nebezpečných odpadov v Prešove,
ďalej Kalendár s vianočnými ekotipmi.

Práca so školami
Uskutočnili sme viaceré prednášky
o odpadoch na školách na celom Slovensku, najmä v obciach, kde pomáhame s odpadovým hospodárstvom.

kancelária: Alžbetina 53
tel./fax: 055 / 677 1 677
mob.: 0903 77 23 23
e-mail:
spz@priateliazeme.sk
www.priateliazeme.sk/spz

ANALÝZA PRÍJMOV A VÝDAVKOV V R. 2008

Priatelia Zeme - SPZ
P.O.BOX H-39,
040 01 Košice

Finančná správa

Jedna zo spoločných hier na ekotábore

POLOŽKA
granty
členské poplatky, príspevky a dary
predaj tovaru
ďalšie príjmy
príjmy spolu

PRÍJMY v Sk
1 177 685,59
208 622,55
237 814,64
206 001,59
1 830 124,37

POLOŽKA
mzdy a odmeny v rátane účt. prác
réžia
služby a výroba tovaru
členské
nákup tovaru
cestovné
bankové poplatky
ostatné
výdavky spolu

VÝDAVKY v Sk
1 053 528,00
336 208,80
293 480,68
19 418,15
144 696,80
42 932,00
15 861,47
92 107,81
1 998 233,71

2008

Letný ekotábor
22.júla až 3. augusta sme zorganizovali 11. ročník letného Ekotábora. Počas 9 dní sa vystriedalo
60 ľudí rôznej vekovej skupiny.
Medzi pozvanými prednášajúcimi
boli napr. Tomáš Vančura (bývalý riaditeľ TANAPU), Jigme Tenzin (tibetský disident), Andrej Miklušičák z Amnesty Interntional.
Účastníci sa naučili rôzne remeslá, športy, absolvovali poznávacie
výlety.

Ochrana
mestskej zelene
v Košiciach
Účastnili sme sa konaní ohľadom
výrubov stromov v Košiciach a vystupovali sme proti nezmyselným
výrubom. Venovali sme sa kauze
120 ročný platan na Hlavnej ulici,
ktorý bol pôvodne odsúdený na výrub, nakoniec s minimálnym orezom rastie v centre mesta ďalej.

Iné
Členskou schôdzou bola odsúhlasená zmena predsedu. Do Priateľov Zeme bola prijatá nová zamestnankyňa na ekovýchovu.

Podieľali sme sa na záchrane 120-ročného platana v centre Košíc
Foto na titulnej stránke: Podpora pezinčanov proti výstavbe skládky odpadov

Výročná správa

Odstraňovanie
príčin znečistenia
Ružínskej
priehrady
V júni 2008 sme spustili projekt pre
zníženie/odstránenie znečistenia
na kedysi jednej z najkrajších
priehrad v strednej Európe,
dnes jednej z najznečistenejších
nelegálnymi skládkami.
Prvým našim krokom bolo
zmonitorovanie stavu znečistenia
priehrady a prítokov. Posledný
júnový víkend sme zorganizovali
s pomocou dobrovoľníkov
víkendovú akciu na Ružíne.
Urobili sme dotazníkový prieskum
medzi chatármi, ktorý nás

nasmeroval na pôvodcov odpadu
– a to obce a ich obyvateľov
na prítokoch Hornád a Hnilec.
Tiež sme zistili u chatárov ako im
vyhovuje ich systém odpadového
hospodárstva. Ďalej sme realizovali
monitoring na týchto prítokoch
a v obciach na prítokoch. Zistili
sme katastrofálny stav, desiatky
čiernych skládok pri vode, ktoré
sú v čase dažďov splavované
do Ružína. Zároveň sme nadviazali
komunikáciu so všetkými obcami
v oblasti Ružínskej priehrady
a jej prítokov a realizovali sme
dotazníkový prieskum o nakladaní
s odpadom. V novembri sme
zorganizovali víkendovú akciu
pre dobrovoľníkov v obci Švedlár,
ktorá prispieva svojimi čiernymi
skládkami k znečisťovaniu Ružína.
Dobrovoľníci zmonitorovali celú

obec a urobili dotazníkový
prieskum, na základe ktorého
sme zistili silné a slabé stránky
odpadového hospodárstva v obci.
27.11.2009 sme zorganizovali
seminár pre obce o súvislostiach
ich odpadového hospodárstva
s priehradou Ružín, o návrhoch
pre zlepšenie a ponukou pomoci.

Vykonali sme množstvo kontrol na prítokoch Ružínskej priehrady
s cieľom zistiť pôvod naplavených odpadov

Triedený zber
Projekt
„Triedenie
a recyklácia
odpadu –
súčasť nášho
každodenného
života“

Podpore, zavádzaniu, optimalizácii triedeného zberu a nakladaniu
s bioodpadom sa venujeme v rámci
vyššieuvedeného projektu od marca 2008. V rámci projektu sa nadviazala spolupráca so 68 obcami
z celého Slovenska. Spoločne pracujeme na zefektívnení existujúcich
alebo vybudovaní nových Zberných
dvorov. Obciam tiež poskytujeme
poradenstvo týkajúce sa legislatívy.
V obciach sme začali informačnú
kampaň šitú na mieru, boli vydané
kalendáre o triedenom zbere na rok
2009. Na školách v týchto obciach sme začali prednáškový cyklus
o odpadoch.

Podporovali sme obce pri zavádzaní a optimalizácii triedeného zberu

Stop spaľovni
nebezpečných
odpadov
na východe
Viedli sme kampaň proti rozšíreniu spaľovne nebezpečných odpadov v Prešove a výstavbe podobnej spaľovne vo Veľkom Šariši
a to na základe prosby občanov
o pomoc. Kampaň bola komplexná a kvalitná. V obidvoch prípadoch
sme vypracovali pripomienky k týmto zámerom, viedli kampaň, zbierali
podpisy pod petíciu, rokovali s predstaviteľmi miest, zúčastňovali sa zasadaní zastupiteľstiev...

Legislatíva
Ministerstvo životného prostredia
predložilo v apríli návrh nového zákona o obaloch. Priatelia Zeme
– SPZ vypracovali 20 strán pozmeňujúcich návrhov a získali 700 podpisov pod tzv. Hromadnú pripomienku. Týmto sa posilnilo ich postavenie ako účastníka konania. Viedli
kampaň s cieľom stiahnuť a zásadne prepracovať tento zlý návrh. Ministerstvo tiež predložilo návrh o odpadoch, ktorý by mal nepriaznivý
dopad na životné prostredie. Aj tu
sme vypracovali návrhy opatrení pre
zlepšenie legislatívy.
Na európskej úrovni sme viedli kampaň týkajúcej sa Rámcovej smernice o odpadoch (ktorá sa bude premietať do národných legislatív) prostredníctvom európskych Priateľov

Lektorka na základnej škole - zážitková ekovýchova

Zeme a Európskej environmentálnej agentúry. Marcové hlasovanie Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie
odhlasovalo prísne ciele v prevencii vzniku a recyklácii odpadov. Negatívom bolo zvýhodnenie spaľovní odpadov a dovozu
odpadov do spaľovní chudobnejších krajín.

Požiar skladu nebezpečných odpadov v prešovskej spaľovni

Zážitková
ekovýchova
na školách
V novembri začal slovensko – nemecký projekt zážitkovej ekovýchovy na východoslovenských
školách, ktorého cieľom je prostredníctvom interaktívnych, živých metód priblížiť deťom problém prírodných zdrojov, konzumu, odpadu, životného štýlu. Zároveň budú vybrané školy realizovať vlastné ekologické projekty
na pomoc prírode a komunikovať
s nemeckými školami.

Toxické látky
Tlačovou správou podloženou štúdiou sme upozornili na riziká potravinových obalov z PVC. Upozornili
sme hlavne na lahôdky, rôzne druhy mäsa, mliečne výrobky, pekárske a cukrárske výrobky, polotovary
a zmrzlinu. Ohrozenie sa týka predovšetkým potravín s vyšším obsahom tuku.
V čase zberu úrody sme upozornili
na nezákonnosť domáceho spaľovania bioodpadu. Upozornili sme
občanov, obce, políciu. Spálením
organického odpadu vypúšťame
do vzduchu organické hnojivo a meníme ho na škodlivé plyny.

