
To będzie piknik z różnymi prezentacjami tego co 
oferują nasze transgraniczne NGO. Prezentacje 
sportowe, muzyczne, degustacje zdrowej żyw-
ności i wiele więcej. Będziemy promować dzia-
łalność organizacji pozarządowych, ale przede 
wszystkim zadbamy o przyjazny klimat i dobrą 
zabawę.

Szlaki edukacyjne 
o potrzebie ochrony 
klimatu

Wspólne targi NGO 
w Gubinie 2021

Wystawę plenerową 
o działalności sektora NGO 
i o ochronie klimatu

Imprezę plenerową pn. „Polsko-niemieckie 
Święto Ochrony Klimatu” Żary wrzesień 2020 
(celem wydarzenia jest edukacja leśna
i klimatyczna mieszkańców pogranicza)

Warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży 
i seniorów

Wyjazdy studyjne 
(poznanie dobrych praktyk w terenie) 

Murale edukacyjne 
o klimacie

Jesteś zainteresowany?
Wyślij do nas maila a my napiszemy

jak przystąpić do Sieci.

KONTAKT Z NAMI: 

Mikroadaptacje 
klimatyczne
 - nasadzenia drzew

Kalendarz imprez i wydarzeń pogranicza                                                        
(promocja różnych działań członków sieci)

Biuro: Przemysłowa 1,  
   68-200 Żary

biuro@naturapolska.eu
www.naturapolska.eu

Sieć współpracy organizacji pozarządowych 
pogranicza polsko-niemieckiego

na rzecz ochrony klimatu



WSTĄP DO POLSKO-NIEMIECKIEJ
SIECI WSPÓŁPRACY

ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

Zrzeszamy podmioty z polsko-niemieckie-
go pogranicza zaangażowane w aktywność 
społeczną, którym bliska jest współpraca  
i działalność z poszanowaniem ochrony  
środowiska.

Będziemy dzielić się doświadczeniami, spo-
strzeżeniami i pomysłami. Pokażemy aktyw-
ne organizacje, profesjonalne działania i do-
bre projekty, do których warto się przyłączyć.

Realizujemy projekt w ramach którego:  
dowiesz się jak rozwinąć swoją działalność  
i jak ją finansować, pozyskasz  nowe pomysły, 
będziesz mógł promować swoją organizację 
a przede wszystkim poznasz wielu nowych 
ludzi i zdobędziesz ciekawe kontakty.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Co konkretnie będziemy wspólnie realizować?

Konferencję klimatyczną (2021) 
- jak sektor NGO może chronić klimat? 

Platformę internetową  
z prezentacją członków sieci
www.bb-pl-ngo.eu

Organizację KONGRESU założycielskiego sieci 
(maj 2020), to 2 dni rozmów o tym jak rozwijać swo-
ją organizację, dobre praktyki, ciekawe prezentacje 
o tym jak chronić klimat, wspólna integracja w oto-
czeniu przyrody.

Opracowanie strategii 
współpracy pomiędzy orga-
nizacjami z sieci 
i lokalnym samorządem

Publikacje o NGO (folder o członkach sieci i informatory tema-
tyczne związane z klimatem). W materiałach zostaną zaprezentowane 
działania różnych organizacji z całej sieci, dobre praktyki, doświadcze-
nia itp. oraz publikacje:
1. Jak chronić klimat (dla mieszkańców pogranicza) 
2. Przedsiębiorca z klimatem (poradnik/informator dla firm). 

FILM o działalności 
przedstawicieli sektora NGO


