У дома
• Нагласете термостата на климатика само с
два градуса по-ниско и за година ще
спестите въглеродни емисии за 2079 лв..
• Сменете филтрите и за година ще спестите
въглеродни емисии за 800 лв.
• Изолирайте дома си. Направете енергиен одит.
• Купувайте енергоспестяващи уреди.
• Изключвайте електрическите уреди от
мрежата, когато не ги ползвате.
• Намалете електрическата консумация с 60% с
флуоресцентни крушки.
• Използвайте презареждащи се батерии.
• Намалете температурата на загряване в бойлера
с 10 градуса.
• Инсталирайте на водоспестяващи
устройства в душове и тоалетни.
• Пускайте перялня само при пълно натоварване.
• Перете или със студена, или със топла воса.
Използвайте нискофосфатни препарати.
• Ползвайте платнени бебешки пелени.
• Ползвайте платнени кърпи и сълфетки
вместо хартиени.
• Засадете зеленчукова леха.
• Купувайте местнопроизведени продукти.
• Купувайте насипни продукти.
• Пазарувайте с торби за многократна употреба.
• Дайте боята, ковто ви е останала на приятел.
• Банкирайте онлайн.
• Evaluate community needs.
• Partner with local
organizations.
• Determine the best project
for the community.
• Review Lions Green Team
resources.
• Plan the procedures,
materials needed, and a
budget.
• Submit the plan to Lions
club, district, and/or
multiple district leaders for
approval.

ОСЪЩЕСТВЕТЕ КЛУБЕН ЕКО ПРОЕКТ
Направете проучване на нуждите на общността
Партнирайте с местни организации
Изберете най-полезната проектна идея
Прегледайте ресурсите на Lions Green Team
Планирайте дейности, материали и бюджет

Представете проекта пред Лайънс клуба и Дистрикта
за одобрение
След одобряването на проекта:
Получете необходимите разрешителни.
Разлепете информационни постери на публични
места.
Наберете Лайънс доброволци.
Осигурете работно облекло за доброволците.
Изгответе банери с логото на Лайънс.
Поканете медиите да станат свидетели, а защо не и
участници в екологичния Лайънс проект.
След завършване на проекта:
Раздайте благодарствени грамоти на участниците.
Информирайте местните медии за успеха на проекта.
Благодарете на всички спонсори.
Изпратете отчет на клуба, дистрикта и МАЛК.

ЛАЙЪНС ЕКО- ФОТО КОНКУРС
Всеки Лайънс член на редовен Лайънс клуб може да
участва със снимка на природните красоти в близката
околност в ЛАЙЪНС ЕКО- ФОТО КОНКУРС
Конкурсните категории са:
• Светът на животните
• Царството на разтенията
• Градски и природни пейзажи
• Водни феномени
• Специална тема на годината
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for the
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ПРОЕКТИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ
Рециклирайте по време на Лайънс събития.
Можете да рециклирате:
Очила и слухови апарати
Хартия, книги, вестници, списания,
телефонни указатели
Алуминий, ключове, капси
Пластмасови отпадъци
Моторни масла, бои
Клетъчни телефони, компютри, тонер
касети
Гуменки
Органични отпадъци

Lions are Ready
Four of the most implemented Lions environmental projects are:
• АКЦИИЗА ЧИСТАОКОЛНАСРЕДА • ЗАЛЕСЯВАНЕ• РЕЦИКЛИРАНЕ• ЗЕЛЕНООБУЧЕНИЕ
Четири от най-популярните Лайънс екологични проекти са:

-за чиста околна среда; - залесяване; - рециклиране; - зелено обучение;

ПРОЕКТИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА
Проектите за чиста околна среда са отличен
начин да заживеем на по-добро място:
• Станете патрон на улица или парк. Грижете
се да бъдат чисти. От отпадъци.
• Почистете река, после я зарибете.
• Почистете от графити.
• Освежете детска или спортна площадка.
• Залесявайте в местния парк или градинка.
• Проверете за наличие на олово в
градските и училищни чешмички и
сменете чучурчетата, ако е необходимо.
• Насърчавайте използването на
органични вместо химически
торове.
ПРОЕКТИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ
Дърветата поглъщат въглерод от атмосферата,
опазват почвите и водите, дават подслон на

животни, сянка за хората, и са източник на храна
и лекарства.
• Дърветата могат да служат като жив
паметник по случай годишнина на клуб или
Лайънс член.
• Някои клубове засаждат Лайънс
мемориални горички.
• Други клубове спонсорират конкурси, в
които голямата награда е дърво, посадено
в чест на победителя.
Полезни съвети за залесяване на Програма Околна
среда на ООН (UNEP):
• Изкопайте дупка два пъти по-широка от
корена. Развийте леко топката на корена.
• Поставете дървото в дупката.
• Запълнете дупката с пръст. Утъпкайте
пръстта.
• Полейте дървото.

Проекти за повторна употреба като:
• Акции за събиране на дрехи и
• Акции за събиране на бастуни, патерици,
инвалисни колички и други медицински
консумативи,
които да предоставим на
нуждаещите се.
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Лайънс могат да популяризират грижата за
околната среда като:
• Спонсорират изложение на хибридни
автомобили
• Спонсорират екологичен конкурс
• Набират средства за екологичен проект
• Подкрепят училищата да включат екология
в учебния план
• Оскубете плевелите около дръвчето.

Защитете дръвчето от животни.
• Спонсорирайте училищен клуб по

екология.
ЕКО ПРОМЯНА В РУТИННИТЕ ДЕЙНОСТИ
Автомобили
• Намалете скоростта с10 км/ч през делничните
дни и за година ще спестите 1155 лв. от
въглеродни емисии.
• Подържайте гумите напомпани и ще намалите
разхода на гориво.
• Следете за течове в климатика ,
хлорофлуоровъглеводородите (CFC), които
изпуска причиняват изтъняване на
атмосферния озон.
• Купете си икономичен или хибриден автомобил.

