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JUŻ 26 MARCA 2021 ROKU
Celem akcji „Krąg darczyńców” jest pozyskanie środków finansowych
na 3 wyjątkowe projekty społeczne,
wyłonione podczas preselekcji.
Poznaj Giving Circle, czyli wyjątkowe wydarzenie wspierające ważne,
lokalne działania!

CZTERY KĄTY I PIES PIĄTY
STOWARZYSZENIE „FUTRZANY LOS”
– SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W ŻYWCU
Kto nigdy nie miał psa lub kota, nie wie co
traci… a traci bardzo wiele!
Czworonogi w domu to bezinteresowna
miłość, radość, śmiech i źródło
pozytywnych uczuć.
Niestety, niektóre psiaki nie za pierwszym
razem znajdują idealny dom, dlatego my
jako Stowarzyszenie Futrzany Los, staramy
się znaleźć im miejsce w czyimś serduszku.
Potrzebujemy jednak Waszej pomocy, aby
im to ułatwić! W schronisku brakuje miejsc dla naszych podopiecznych, dlatego
chcielibyśmy dokupić dwa dodatkowe boksy, aby jeszcze więcej ogonów mogło
znowu zamerdać!
Dzięki Waszemu wsparciu nie tylko pomożecie bezdomnym psom, ale być może
uratujecie im życie. Chcemy mieć możliwość dania tymczasowego domu
zwierzętom, które znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej - pomóc zdobyć
ponownie zaufanie do człowieka, wypielęgnować i wychować kolejnego kandydata
na wspaniałego, czworonożnego członka rodziny.
Zapraszamy osoby, którym bliski jest los zwierząt do stworzenia z nami
tymczasowego domu dla naszych podopiecznych, a później…kto wie: może i Ty
staniesz się szczęśliwym posiadaczem włochatego kumpla?!

#OŚMIECENI DBAJ Z NAMI
O CZYSTE BESKIDY
INICJATYWA CZYSTE BESKIDY
„Morza szum, ptaków śpiew,
Brzydkie śmieci pośród drzew”
Czy ktokolwiek chciałby żeby tak
brzmiał tekst tej piosenki? Jeśli
śmieci w lesie miałyby być
bohaterami jakiejkolwiek
opowieści, wolelibyśmy by grały
role potworów, na które polują wiedźmini. W bestiariuszu tym znalazłyby się:
plastikowa butelka, papierek po batonie, puszka po piwie i jednorazowy przenośny
grill. Wyjątkowo częste okazy w lasach i na łąkach kraju nad Wisłą.
Od lat organizujemy akcję „Czyste Beskidy” i zapraszamy na górskie szlaki wszystkich
chętnych do wspólnego sprzątania. Jednak tworzenie jednorazowych wyjątkowych
wydarzeń nie wystarczy.
Chcemy zacząć budować społeczny nawyk i uczynić zbieranie śmieci elementem
codzienności, która nie wymaga bohaterstwa.
Chcemy, w schroniskach zbudować Stacje Czyste Beskidy, czyli drewniane skrzynki w
których znajdować się będzie podręczny set, składający się z rękawiczek i worków na
śmieci. Turyści wychodząc ze schroniska, będą mogli zabrać je ze sobą, co ułatwi im
sprzątanie szlaków.
Wesprzyj nas i razem zadbajmy o Czyste Beskidy!

RADIO Z WIDOKIEM
NA PRZYSZŁOŚĆ
FUNDACJA DOBRY WIDOK
Radio Widok powstało z inicjatywy kilku
młodych osób, które stwierdziły, że nie ma
rzeczy niemożliwych i założenie radia w
małej przygranicznej gminie jest planem a
nie marzeniem.
Tak powstało młodzieżowe, niekomercyjne,
internetowe Radio Widok, które obecnie
skupia już ponad 30 młodych ludzi
zaangażowanych w jego tworzenie, a liczba
ta stale rośnie.

Można zadać pytanie czym dokładnie jest Radio Widok?
Jest miejscem spotkań dla młodych mieszkańców gminy Jeleśnia, nawiązywania
kontaktów z innymi młodymi, którzy chcą zmieniać świat wokół siebie.
Jest przestrzenią do edukacji, szlifowania swoich zdolności dziennikarskich, pracy
nad przedsiębiorczością i kreatywnością oraz rozwijania pasji.
Jest naszym lokalnym radiem, kanałem komunikacyjnym dla lokalnej społeczności.
Jest inspiracją do podejmowania inicjatyw służących rozwojowi naszemu regionu.
Codziennie emitujemy autorskie audycje, prężnie działamy w sieci w szczególności w
social mediach, z przytupem weszliśmy na platformy podcastowe. Dodatkowo stale się
szkolimy i ulepszamy swój warsztat dziennikarski.
By się nadal rozwijać, potrzebujemy sprzętu, a konkretnie mikrofonu, którego zakup
jest poza naszym zasięgiem finansowym. Wszystkich, którzy wierzą w młodzież i chcą
jej umożliwić lepsze widoki na przyszłość, zapraszamy do wsparcia naszej zbiórki.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

