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Ünnepeld velünk a CIVILEK éjszakáját!
A CEEweb a Biológiai Sokféleségért immár másodszor vesz részt a CIVILEK
éjszakáján szeptember 15-én az Akváriumban, ahol kisfilmvetítéssel, játékokkal és
kézműves foglalkozásokkal várunk mindenkit. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a
biológiai sokféleség megőrzésére a fenntartható fejlődés népszerűsítése által.
Idén immár harmadszor kerül megrendezésre a CIVILEK éjszakája, mely programsorozat lényege
a civil társadalom összefogásának erősítése mellett képviselni ezen szervezetek fontosságát,
megfelelve ezáltal a modern társadalmi igényeknek is. Mint ahogyan az elmúlt két évben, idén is az
a legfőbb szempont, hogy a lakosság közvetlen kapcsolatot teremtve ismerhesse meg a civil
szervezetek programját, tevékenységét.
Egyesületünk a közép- és kelet – európai régió természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek
nemzetközi hálózata, amelynek célja a biológiai sokféleség megőrzése a fenntartható fejlődés
népszerűsítése által. A szervezet a természetvédelem területén több munkacsoportot (Natura
2000, fenntartható turizmus, vidékfejlesztés) is koordinál, és azok projektjeit vezeti, valamint EU-s
és nemzetközi szinten lobbizik a természet- és környezetvédelemért. Több sikeres eseményt
szerveztünk, illetve szervezünk (Green-Go Rövidfilm Verseny és Fesztivál, Natura 2000
fotópályázat).
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel szeptember 15-én ismét találkozhattok velünk az
Akváriumban, ahol korosztálytól függetlenül várunk mindenkit, akit érdekel a biológiai
sokszínűség, a természetvédelem, vagy pedig szeretne egy kicsit környezettudatosabban élni, de
nem tudta, hol és hogyan kezdjen neki.
Számtalan játékos programmal készülünk, aminek a segítségével megtudhatod, hogy melyek a
legveszélyeztetettebb fajok, lesz biológiai sokféleség-kvíz, Békalandor, sőt, kézműves foglalkozás is,
ahol használt tejesdobozokból készíthetsz pénztárcát magadnak, így is csökkentve a
környezetterhelést. Aki tavaly nem tudott eljönni a Green-Go Rövidfilm Fesztiválra, most
megtekintheti a legjobb műveket az erdők sokszínűsége, élelmezés és energiatakarékosság
témakörben, illetve a Diverziti Egyesület által népszerűsített kisfilmeket, animációkat egyéb
környezeti problémákról. Ezen kívül kiállítást rendezünk roll-upjainkból, melyek szellemes
rajzokon keresztül mutatják be többek között a klímaváltozás, a húsevés és az intenzív
mezőgazdaság problémakörét.
Ott lesz velünk Bodza és Zénó, két örökbefogadott kiskutya, a tavalyi rendezvény két „sztárja”, akik
szintén kitörő örömmel üdvözlik az érdeklődőket!
Gyertek el minél többen szeptember 15-én, játszunk és ünnepeljünk együtt, hogy közösen
hívhassuk fel a társadalom figyelmét a környezetvédelem és a biológiai sokszínűség fontosságára,
illetve a civil összefogás szükségességére.
További információ:
Szlávik Attila, szlavik@ceeweb.org, 06-1-398-0135

