JAK BYĆ AMBASADOREM PSZCZÓŁ I ZACHĘCAĆ LOKALNE SPOŁECZNOŚCI
DO ZAKŁADANIA STREF DLA PSZCZÓŁ?
Witamy!
Niezwykle cieszy nas fakt, iż zainteresował/a się Pan/Pani VI. edycją programu „Z Kujawskim
pomagamy pszczołom”. Przygotowaliśmy pakiet informacji przybliżający rolę Ambasadora Pszczół,
Strefy dla Pszczół oraz naszą akcję. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas materiały zachęcą
Panią/Pana do udziału w programie i że już wkrótce będziemy mieli przyjemność powitać Panią/Pana
w gronie Ambasadorów Pszczół.
1. TERMINY
16.05-14.08 – możliwość zgłaszania swojej kandydatury na Ambasadora Pszczół
13.06 – 26.08 – konkurs dla lokalnych społeczności na tworzenie Stref dla Pszczół
2. O PROGRAMIE „Z KUJAWSKIM POMAGAMY PSZCZOŁOM”
Akcja „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” trwa od 2011 roku i aktualnie prowadzimy
VI edycję programu.

Partnerem strategicznym programu od 2013 roku jest Fundacja Nasza

Ziemia, która aktywnie działa na rzecz ochrony pomocy i ochrony pszczołowatym. Dzięki
poprzednim akcjom społeczna świadomość roli pszczół, ich obecności wokół nas i konieczności
dbania o nie znacznie wzrosła. W tym roku chcemy zachęcić tysiące osób do udziału w wielkiej
akcji pomagania pszczołom przez zakładanie w najbliższym otoczeniu miejsc przyjaznych
pszczołowatym. Zwycięska jednostka administracyjna otrzyma wyjątkową nagrodę – interaktywną
przestrzeń poświęconą pszczołowatym. To nowoczesne miejsce pozwoli wszystkim mieszkańcom
wygranej gminy lub dzielnicy bezpłatnie korzystać wyjątkowych atrakcji edukacyjnych, np. z
pokazów filmów, prelekcji, ciekawych eksperymentów. Co miesiąc będziemy też nagradzać
najpiękniejsze i najbardziej wartościowe Strefy dla Pszczół – także każdy, kto zgłosi na stronie
akcji swoje miejsce, ma szansę na nagrodę.
3. KIM JEST AMBASADOR PSZCZÓŁ?
To osoba specjalnie przez nas wybrana oraz zaproszona do udziału w VI. edycji programu
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Ambasador działa w swojej lokalnej społeczności, jest
liderem, który w ramach naszej akcji będzie aktywizować mieszkańców swojej gminy lub dzielnicy
do działania oraz tworzenia Stref dla Pszczół. Do programu może zapraszać np. okoliczne szkoły,
przedszkola, parafie, działkowiczów, rady osiedla czy swoich sąsiadów.
Do głównych zadań Ambasadora należeć będzie:
•

Edukacja otoczenia na temat tworzenia Stref dla Pszczół



Pomoc w obsłudze platformy internetowej osobom wykluczonym cyfrowo oraz zgłaszanie Stref
dla Pszczół - wystarczy do tego smartfon z dostępem do internetu, wykonanie zdjęcia
i wypełnienie krótkiej ankiety. Każde zgłoszenie zwiększa szanse gminy czy dzielnicy
(w miastach powyżej 200 tys.) na zdobycie wielkiej nagrody - przestrzeni interaktywnej dla
mieszkańców. Taką Strefą dla Pszczół może być balkon, ogród przydomowy, ogródek.
Liczymy, że dzięki pomocy każdego Ambasadora na stronie akcji zostanie zgłoszonych
przynajmniej 10 miejsc przyjaznych pszczołom. Docelowo zależy nam, by dzięki działaniom
naszych Ambasadorów powstało 40 Stref dla Pszczół w każdej gminie/dzielnicy.

•

Promowanie akcji w lokalnej społeczności poprzez rozwieszenie plakatów czy rozdanie ulotek
o akcji

Jak można zostać Ambasadorem Pszczół:
Pakiet informacji o akcji oraz formularz zgłoszeniowy dla Ambasadora otrzyma Pani/Pan mailem.
Wypełnienie formularza jest proste, a dodatkowo w razie jakichkolwiek niejasności pomocą
służymy pomocą. Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 uzyskają Państwo pomoc
pod numerem +48 510 599 939. Strona akcji z możliwością zgłaszania Stref dla Pszczół startuje
od 13.06.2016 roku a cała akcja potrwa do polowy sierpnia.
Jakie płyną korzyści z bycia Ambasadorem Pszczół:
Jako Ambasador otrzyma Pani/Pan od nas specjalną odznakę, pakiet materiałów promocyjnych od
marki Kujawski, nasiona roślin miododajnych oraz materiały edukacyjne, dzięki którym Pani/Pana
bliskie otoczenie zdobędzie wiedzę na temat tego, jak tworzyć Strefy dla Pszczół. Dodatkowo
może Pan/Pani zaangażować się ogólnopolską inicjatywę, której cel jest niezwykle słuszny. Nasi
Ambasadorzy to wyjątkowe osoby, które inspirują i edukują swoje otoczenie, a także zachęcają
innych do działań na rzecz pszczołowatych.
4. CZYM SĄ WŁAŚCIWIE STREFY DLA PSZCZÓŁ?
Strefą dla Pszczół może być balkon, ogród przydomowy, ogródek działkowy, pobliska łąka, skwer.
Ważne by miejsce to było służyło pszczołowatym oraz zapewniało im odpowiednie warunki do
korzystanie z tej strefy. By stworzyć takie miejsce warto pamiętać o Zasadach Przyjaciół
Pszczół:
1. Wiosną nie wypalam traw i nie spalam suchych łodyg i kwiatów zeszłorocznych roślin.
2. Sadzę tylko takie rośliny, które nie znajdują się na liście gatunków inwazyjnych.
3. Pozostawiam w ogrodzie „półdziki” zakątek.
4. Stosuję naturalne nawozy i środki ochrony roślin.
5. Zwiększam szanse pszczołowatych na wychowanie potomstwa poprzez budowę sztucznych
gniazd.

W ramach ogólnopolskiej akcji mieszkańcy całej Polski mogą zgłaszać swoje Strefy dla Pszczół na
stronie www.pomagamypszczolom.pl
W razie pytań zachęcamy do kontaktu: strefydlapszczol@gardenofwords.pl lub +48 510 599 939

