WWF – Светска организација за природу
Вас позива да се и ове године придружите акцији

„Сат за нашу планету”
у суботу, 24. марта 2018. године у 20:30 часова по локалном времену.
„Сат за нашу планету” је глобална акција у коју се укључују појединци, организације,
институције и бизниси са заједничким циљем - слање снажне поруке да је могуће нешто
предузети против климатских промена и да је могуће променити своје свакодневне навике за
добробит планете и самих нас који на њој живимо (више информација на
www.wwf.rs/wwf_u_srbiji/sat_za_nasu_planetu/).
Почевши од 2009. године када је акција први пут организована у Србији, број градова и општина
које подржавају акцију непрестано расте. Глобалној акцији се 2017. године у Србији придружио
91 град и општина, а на глобалном нивоу скоро 7000 градова из 178 земаља из свих крајева
света.
Позивамо вас да:
 званично предложите објекте на којима ће се искључити декоративна расвета у вашем
месту (нпр. осветљење на посебно истакнутим споменицима, мостовима, знаменитим
зградама и другим објектима)
 активно учествујете и промовишете акцију (кроз вашу службену и личну комуникацију)
 уколико желите, организујете догађај у вашем месту (нпр. акустични концерт на тргу)
 одредите контакт особу у вашој администрацији за овај догађај
Акцију ове године подржава Министарство заштите животне средине, Покрајински секретаријат
за урбанизам и заштиту животне средине АП Војводине, Градска управа Града Београда Секретаријат за заштиту животне средине, Град Нови Сад, као и бројне организације цивилног
друштва и компаније, тако да верујемо да ће јубиларна десета акција „Сат за нашу планету
2018“ бити још успешнија од претходних.
Молимо вас да до уторка 20. марта 2018. године потврдите ваше учешће тако што ћете
попунити пријавни формулар који шаљемо у прилогу и који је доступан на страници
www.wwf.rs/wwf_u_srbiji/sat_za_nasu_planetu/prijava/. У формулару је потребно да наведете
списак објеката у вашем месту на којима ће бити искључена расвета у суботу, 24. марта од
20:30 до 21:30. Попуњен пријавни формулар можете доставити на следећу и-мејл адресу:
serbia@wwfadria.org.
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Обавештење о вашој подршци овој акцији биће објављено у медијима, као и на интернет
страници WWF – Светске организације за природу wwf.rs
Особа за контакт је:
Милена Драговић, serbia@wwfadria.org, 011/ 30 33 753; 069/10 30 260

У нади да ћемо успешно сарађивати у овој веома глобалној, а истовремено и веома важној
локалној акцији.

С поштовањем,

Душка Димовић
Директорка програма за Србију

#Connect2Earth
#SatZaNasuPlanetu
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