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Naša zóna bude o čosi krajšia. Vďaka získanej dotácie od mesta Senec, ale najmä
1 500,00 € vďaka záujmu obyvateľov zóny Malý Biel sa nám podarilo vysadiť stromy a pár
kríkov. Aj napriek nie celkom priaznivému počasiu sme zažili veľmi prijemné
sobotné predpoludnie a v budúcnosti si budeme môcť oddýchnuť v našom
parčíku v tieni stromov.
V júli 2021 3E - inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania úspešne
zorganizoval prvý ročník letnej školy "Ekonomika v kruhu - život bez odpadu?".
Napriek zložitej pandemickej situácii sa letnej školy zúčastnilo osem detí vo veku
11-12 rokov z troch seneckých základných škôl. Počas štvordňového bohatého
900,00 €
programu letnej školy si deti mali možnosť zažiť a pochopiť princípy cirkulárnej
ekonomiky na praktických workshopoch, exkurziách, či vypočuť si zaujímavé
prednášky 15 pozvaných odborníkov v danej oblasti. Deti dostali certifikáty za
účasť na letnej škole a boli pasované za cirkulárnych ekonómov.
Občianske združenie 3Stromi (rozumej 3 s tromi) realizuje aktivity na zvýšenie
povedomia o nevytváraní a zbieraní odpadu. Použité, avšak použiteľné oblečenie
si mohli obyvatelia Senca a okolia bezplatne vymeniť na swape realizovanom na
pešej zóne a odpad zbierali počas septembrovej celosvetovej akcie World
Cleanup Day aj v Senci a v okolitej prírode. Na jesennom swape dostalo druhú
800,00 € šancu na nosenie až 540kg oblečenia, ktoré tak neskončilo v odpade a
dobrovoľníci pri zbieraní odpadu vyzbierali z prírody 16 vriec odpadu. Ten sa
ihneď pri zbieraní aj roztriedil a tak neskončil len na skládke. Oboch akcií spolu sa
zúčastnilo 126 dobrovoľníkov a v tombole bolo vylosovaných 33 výhercov s
vecnými cenami. Tombola bola výbornou motiváciou, ocenením a poďakovaním
za príkladný prístup dobrovoľníkov.
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