
   

Akademia
Plant-for-the-Planet 

Opole
Sobota, 14 września 2013

Każde drzewo 
jest  za 

sprawiedliwością 
klimatyczną!

Uczniowie i uczennice popierają

globalną sprawiedliwość klimatyczną.

Zaproszenie na Akademię 
w Opolu 

dnia 14.09.2013

godz. 9:00 - 18:00 

Nasi silni partnerzy:

Plant-for-the-Planet Foundation
Sozialbank / Konto-Nr. 200 000 / BLZ 700 205  00

IBAN: DE13700205000000200000 / BIC: BFSWDE33MUE

Zgłoszenie:
www.plant-for-the-planet.org/de/academy/event lub 
telefonicznie poprzez osobę kontaktową
udział i wyżywienie są bezpłatne

Kontakt:
ZOTT Polska Sp. z o.o., Dział Komunikacji
Osoba kontaktowa: Ewelina Czuczman
Ewelina.Czuczman@zott.com.pl
+(48) 71 37 74 316

Plant-for-the-Planet
Osoba kontaktowa: Kerstin Knuth
Lindemannstraße 13, 82327 Tutzing
kerstin.knuth@plant-for-the-planet.org
+(49) 8808 93 45 
(w języku niemieckim i angielskim) 

Zainicjowani przez:
Ta akademia jest możliwa dzięki Zott SE & Co. KG

Miejsce:
Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Stefana Żeromskiego 3
45-315 Opole

Wolne działanie w związku z kryzysem 
klimatycznym 

 POSADŹMY 

 MILIONY DRZEW 

 NA CAŁYM 

 ŚWIECIE! 
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Rejestracja

Przywitanie oraz wspólne zapoznanie

„Teraz my - dzieci ratujemy naszą Ziemię”. 
Referat ambasadora nt. sprawiedliwości 
klimatycznej

Pytania i rozmowy w nawiązaniu do referatu

Przerwa na jogurt

Szkolenie z retoryki – każdy może zostać 
ambasadorem ekologicznym

Obiad

Film: „Człowiek, który sadził drzewa”,  autorem 
jest Jean Giono

„Drzewo za drzewem”: Wspólna wyprawa do 
lasu, by posadzić drzewka

Przerwa na ciasto

Praca w grupach: tworzymy 
nasze pierwsze projekty!

Spotkanie z rodzicami, znajomymi i 
zainteresowanymi. Prezentujemy dorosłym 
nasze plany i wizje środowiskowe. Wręczenie 
uczestnikom akademii certyfikatów i mianowanie 
ich ambasadorami sprawiedliwości klimatycznej

Zakończenie akademii. Transport powrotny
(18:15 – Plac Kopernika; 18:30 – siedziba firmy 
ZOTT Polska)

Miejskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul. Stefana Żeromskiego 3, Opole

Tereny leśne Nadleśnictwa Opole oraz tereny 
plenerowe strzelnicy w Grudzicach – Polskiego 
Związku Łowieckiego w Opolu

Informujemy, że ze względów organizacyjnych program może ulec drobnej modyfikacji.

Każde drzewo 
stoi  za 

sprawiedliwością 
klimatyczną!



Przemówienia nie zatrzymają
topnienia lodowców.

Inicjatywa uczniowska Plant-for-the-Planet została 
powołana do życia w 2007 roku. Jej pochodzenie 
wiąże się z referatem klasowym na temat kryzysu 
klimatycznego, wygłoszonym przez 9-letniego wtedy 
Felixa Finkbeinera. Podczas swoich poszukiwań natknął 
on się na informację o zmarłej w 2011 roku laureatce 
Pokojowej Nagrody Nobla Wangari Maathai z Kenii, 
która posadziła 30 milionów drzew w ciągu 30 lat.
Na końcu referatu Felix miał pomysł: dzieci mogłyby 
w każdym kraju na ziemi posadzić milion drzew i w 
taki sposób walczyć wspólnie jako światowa rodzina o 
uczciwą przyszłość.

Cele Akademii

-  Dzieci uczą się od dzieci:  
wyszkoleni ambasadorzy  

inspirują uczestników 
Akademii 
-  Uświadomienie 
kwestii ochrony                    
środowiska i entuzjazm 
dla praktycznych 

działań
-  Szkolenie ambasadorów 

niosących wizję 
klimatycznej 
sprawiedliwości, 
obywatelstwa świata 
i sadzenia drzew w 

szkołach, rodzinach i 
grupach przyjaciół
-  Zmotywowanie dzieci do 
włączenia się w światowy 
ruch ekologiczny i podjęcia 

globalnych wyzwań
- Przygotowanie do 
głoszenia wykładów 
w szkołach i na 
uczelniach

    

Zgłoście się 
i weźcie udział

-  jako uczniowie w wieku od 8 do 14 lat
-  samodzielnie lub jako grupa szkolna
   (najlepiej 5-8 uczniów z jednej szkoły)
-  pod nadzorem dorosłego, który
   wspiera młodych ambasadorów i popiera 
   sprawiedliwość klimatyczną
-  udział i wyżywienie są bezpłatne
-  akademia należy do zajęć pozalekcyjnych  

Zakres tematyczny Akademii

Kryzys klimatu, globalna sprawiedliwość i 
obywatelstwo globalne

- Co to jest kryzys klimatyczny?
- Co to jest sprawiedliwość klimatyczna? 
- W jaki sposób możemy rozwiązać globalne  
  problemy jako światowa rodzina?
- Czy ludzie na północy i na południu mają te same 
  możliwości?

Akcja sadzenia drzew

- Dlaczego drzewa są dla nas tak ważne?
- Jaki wpływ mają drzewa na kryzys klimatyczny?

          - Czego potrzebuje zdrowy las?

Szkolenie z Public Relations i trening motywacyjny

- Co mogę sam konkretnie zrobić, jak działać?
- Jak mogę zainspirować moich przyjaciół, moją szkołę, 
  moją rodzinę?
- W jaki sposób można zainteresować gazetę, radio lub 
  telewizję moimi działaniami?
- W jaki sposób można zorganizować sadzenie drzew?
- Jak mogę założyć club?

Posadźmy milion drzew w każdym  
kraju całego świata! 

My, dzieci,  wiemy, że nie jesteśmy w stanie 
uratować świata poprzez sadzenie drzew. Lecz kiedy 
dzieci na całym świecie będą sadzić drzewa, staniemy 
się  jedną globalną rodziną. To czyni nas silnymi!   Felix, 

12 lat

Dzieci z ponad 100 krajów współpracują z Plant-for-the-
Planet. Do 2020 r. chcemy podzczas 20.000 akademii  
wyszkolić milion ambasadorów sprawiedliwości 
klimatycznej we wszystkich krajach świata.
Jako wielka globalna sieć możemy dużo osiągnąć!

Komar nie może nic zrobić przeciwko nosorożcowi, 
ale tysiące komarów mogą doprowadzić go do zmiany 
kierunku.   Jule, 13 lat

Oczekujemy Was i cieszymy się, że niedługo 
będziecie ambasadorami sprawiedliwości 
klimatycznej i obywatelami świata razem z 
nami.

Do zobaczenia 14 września 2013 r. w Opolu!
Twoi ambasadorzy sprawiedliwości 
klimatycznej z Plant-for-the-Planet

www.plant-for-the-planet.org 
www.facebook.com/plantfortheplanet


