СББ фондација у акцији чишћења у Трстенику
Трстеник, 26. август – Након акције чишћења у Сомбору, данас се друштвено
одговорна кампања СББ фондације „Не прљај. Немаш изговор!“ наставила у
Трстенику, где је Еко тим СББ фондације очистио обалу Западне Мораве.
„Након успешних акција у Врањчкој Бањи, Новом Пазару и Сомбору, наш Еко
тим наставио је традиционалну друштвено одговорну кампању у Трстенику.
Само дугорочним активностима и заједничим ангажовањем можемо да
стигнемо до крајњег циља наше кампање, а то је чистија, здравија и зеленија
Србија. На подршци у реализацији данашње акције захвалила бих се
представницима општине Трстеник, удружењу Центар у боји и Црвеном крсту
Трстеник“. – изјавила је Миља Петрашиновић, менаџер продајног објекта.
„Након јунских поплава које су задесиле општину Трстеник ово је још једна,
пета у низу еколошка акција чишћења општине Трстеник. Овде се захваљујући
иницијативи СББ-а укључио и Центар у боји и Црвени крст. Захвалио бих се
још једном иницијативи СББ-а и данас смо ту да чистимо обалу Западне
Мораве“. – рекао је Никола Миливојевић из општине Трстеник.
„Црвени крст Трстеник органзује на десетине волонтера који су до сада сваку
акцију чишћења испоштовали тако што су веома марљиво и вредно радили на
томе да до крајњих граница очисте сво смеће које се налазило у тадашњим
акцијама. Црвени крст је све то почистио са општином Трстеник и осталима
који су се одазвали и надамо се да ће ово да пробуди свест грађана да не
бацају више смеће и да помогну нама и осталима који се трудимо да почистимо
и уредимо околину“. – истакао је Игор Живановић, из Црвеног крста Трстеник.
Да подсетимо, акција чишћења сваког викенда одржаваће се у неком другом
граду. Следеће недеље селимо се у Зрењанин, где ћемо очистити још једну од
предвиђених локација.
СББ фондација је у периоду од четири године очистила 82 града и одиграла
представу „Ко то тамо прља“ за 25.000 деце. Поред тога, произведено је и
подељено 40.000 еко кеса, донирано је 21 дечје игралиште широм Србије, а у
2018. години покренут је пројекат „Не прљај. Немаш изговор! - ИЗАЗОВ!“ у
којем је до сада учествовало 52.328 деце из 2522 одељења, односно 614
школа. У наредном периоду, фондација ће наставити да својим активностима
шири свест о важности заштите животне средине, како бисмо нашу земљу
учинили лепшим и бољим местом за живот.

SBB fondacija u akciji čišćenja u Trsteniku
Trstenik, 26. avgust – Nakon akcije čišćenja u Somboru, danas se društveno
odgovorna kampanja SBB fondacije „Ne prljaj. Nemaš izgovor!“ nastavila u
Trsteniku, gde je Eko tim SBB fondacije očistio obalu Zapadne Morave.
„Nakon uspešnih akcija u Vranjčkoj Banji, Novom Pazaru i Somboru, naš Eko tim
nastavio je tradicionalnu društveno odgovornu kampanju u Trsteniku. Samo
dugoročnim aktivnostima i zajedničim angažovanjem možemo da stignemo do
krajnjeg cilja naše kampanje, a to je čistija, zdravija i zelenija Srbija. Na podršci u
realizaciji današnje akcije zahvalila bih se predstavnicima opštine Trstenik,
udruženju Centar u boji i Crvenom krstu Trstenik“. – izjavila je Milja Petrašinović,
menadžer prodajnog objekta.
„Nakon junskih poplava koje su zadesile opštinu Trstenik ovo je još jedna, peta u
nizu ekološka akcija čišćenja opštine Trstenik. Ovde se zahvaljujući inicijativi SBB-a
uključio i Centar u boji i Crveni krst. Zahvalio bih se još jednom inicijativi SBB-a i
danas smo tu da čistimo obalu Zapadne Morave“. – rekao je Nikola Milivojević iz
opštine Trstenik.
„Crveni krst Trstenik organzuje na desetine volontera koji su do sada svaku akciju
čišćenja ispoštovali tako što su veoma marljivo i vredno radili na tome da do krajnjih
granica očiste svo smeće koje se nalazilo u tadašnjim akcijama. Crveni krst je sve to
počistio sa opštinom Trstenik i ostalima koji su se odazvali i nadamo se da će ovo da
probudi svest građana da ne bacaju više smeće i da pomognu nama i ostalima koji
se trudimo da počistimo i uredimo okolinu“. – istakao je Igor Živanović, iz Crvenog
krsta Trstenik.
Da podsetimo, akcija čišćenja svakog vikenda održavaće se u nekom drugom gradu.
Sledeće nedelje selimo se u Zrenjanin, gde ćemo očistiti još jednu od predviđenih
lokacija.
SBB fondacija je u periodu od četiri godine očistila 82 grada i odigrala predstavu „Ko
to tamo prlja“ za 25.000 dece. Pored toga, proizvedeno je i podeljeno 40.000 eko
kesa, donirano je 21 dečje igralište širom Srbije, a u 2018. godini pokrenut je
projekat „Ne prljaj. Nemaš izgovor! - IZAZOV!“ u kojem je do sada učestvovalo
52.328 dece iz 2522 odeljenja, odnosno 614 škola. U narednom periodu, fondacija
će nastaviti da svojim aktivnostima širi svest o važnosti zaštite životne sredine, kako
bismo našu zemlju učinili lepšim i boljim mestom za život.

