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Поштовани,
Позивамо вас да се и ове године укључите у највећу глобалну акцију „Сат за нашу планету“,
у суботу 30. марта 2019. године у 20:30 часова.
Највећа еколошка акција за подизање свести о климатским променама одржаће се по 11.
пут у Србији. Претходне године придружило нам се око 200 партнера – градова, општина,
јавних установа, школа, вртића, компанија и организација.
Симболичним искључивањем светла на сат времена, у периоду од 20:30 до 21:30, будите
део преношења важне поруке да заједно можемо да створимо будућност у којој људи живе
у складу са природом.
Пријавите нам се путем мејла - serbia@wwfadria.org, како бисмо вас уврстили на списак
градова који су се прикључили акцији, а који ће бити доступан на нашем сајту wwf.rs. Поред
имена града или општине, наведите и локације на којима ће бити искључена декоративна
расвета.

О акцији „Сат за нашу планету“:
Глобална акција „Сат за нашу планету“, у свету позната као Earth Hour, обележава се на
свим континентима, у око 180 земаља. У њу се укључују појединци, организације,
институције и предузећа са заједничким циљем – слање снажне поруке да је могуће нешто
предузети за ублажавање климатских промена и да је могуће променити свакодневне
навике за добробит планете и нас самих који на њој живимо.
O WWF-u: Светска организација за природу:
WWF је једна од највећих, широм света признатих, независних организација, која се бави
заштитом природе и има скоро 5 милиона присталица и активну глобалну мрежу у више од
100 земаља. Мисија WWF-а је да заустави уништавање животне средине и да створи
будућност у којој људи живе у складу са природом, путем очувања биолошке
разноврсности, одрживог коришћења природних ресурса и смањења загађења и претеране
потрошње.
С поштовањем,

Душка Димовић
Директорка WWF програма за Србију
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