Fundacja Gr

n Door

Fundacja ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego
i zabytków małej architektury
Zapraszamy wolontariuszy do współpracy:
Fundacja realizuje następujące cele statutowe poprzez :
• ochronę kompleksów leśnych i dzikich zwierząt
• podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia nowych parków i rezerwatów przyrody
• inicjatywy na rzecz pozyskania dla unikalnych obszarów przyrodniczych i zabytków wpisu na
listę Światowego Dziedzictwa UNESCO
• popularyzację i prowadzenie działań na rzecz ochrony motyli, rojów dzikich pszczół oraz akcje
nasadzeń roślin miododajnych sprzyjających populacji, motyli, pszczół oraz rzadkich gatunków
ptaków
• renowacje obiektów zabytkowych i przeznaczenie ich na cele użyteczności publicznej
• popularyzację i działania na rzecz inwestowania w alternatywne systemy grzewcze, źródła
energii, budowę ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami co w konsekwencji
wpływa na ochronę lasów i bioróżnorodności.
Fundacja została powołana , żeby ratować coraz bardziej zagrożone środowisko, przyrodę, dzikie
zwierzęta i zabytki małej architektury. Nasze działania - to cele nas wszystkich. Aktywizując
społeczeństwo, zachęcamy instytucje, przedsiębiorstwa i osoby prywatne do prowadzenia
biznesu odpowiedzialnego społecznie.
Traktujemy cele naszej fundacji jak misje, które przy Państwa pomocy będą zrealizowane.
Podstawowym zadaniem naszej fundacji jest szeroko pojęta ochrona środowiska, przyrody ,
dzikich zwierząt oraz wpływanie na producentów, żeby w jak najmniejszym stopniu
zanieczyszczali środowisko. Jednocześnie ratujemy od ruiny obiekty zabytkowe i przeznaczamy
je na cele użyteczności publicznej tj. domy dziecka, domy opieki dla osób starszych, ośrodki
rehabilitacyjne. Naszym partnerom sukcesywnie przesyłamy raporty z naszych małych i dużych
sukcesów począwszy od ratowania pomników przyrody, gatunków ginących motyli, pszczół,
ptaków, rzadkich kwiatów łąkowych po adaptację obiektów zabytkowych na cele charytatywne a
skończywszy na osiągnięciach w zakresie ograniczenia zatruwania powietrza, wody i gleby przez
średnie i duże korporacje oraz propagowanie inwestowania w alternatywne systemy grzewcze i
ekologiczną gospodarkę odpadami.

Osoby zainteresowane współpracą z nami prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
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