
ВИ-ТОЙ, НА КОГО МИ ЧЕКАСМО! Ви iдейна, позитивна, доброзичлива, iнiцiативна, енергiйна,
амбiцiЙна людина, яка готова брати на себе вiдповiдальнiсть? Бажасте розвиватися в

громадському ceKTopi та знайти нових друзiв?

Ми шукаемо тих, хто дуже сильно любить громадську дiяльнiсть, активне волонтерство та

коNlандну роботу. ЛюдеЙ, якi вмiють поважати iнших та розумiють, що таке толерантнiсть, Тих,

кому не баЙдуже навколишн€ середовище. Ми щасливi, коли наша команда попов1,1ю€ться

новими волонтерами i запрошу€мо долучитися вас в Харкiвськiй областiI

Всеукра'rнський екологiчний молодiжний рух "Let's Do it, Ukrаlпеl> - це частина мiжгlародноlо

руху "Let'S Do lt Wоrld|.", який на сьогоднi об еднус понад 20 млн. учасникiв у 1В0 KpaiHax, за

офiцiЙним визнанням ООН - рух, який розширю€ться найшвидшими темпами у cBiTi

lrLtLlц, ] _qlцlqi !t r r liга цlg_91g_

Разом ми прагнемо зберегти навколишн€ середовище iпоширювати знаtl 1-Iя iнавичt<и про гс], як

до цього може долучитися кожен: правильно поводитися з побутовими вiдходами, прибирати
зеленi зони iдбати про них. У 2017 роцi нам вдал(.)ся одночасно зiбрати разом в один день 1

мiльЙон 100 тисяч однодумцiв пiд час акцii''Зробимо YKparHy чистою разом!' У 2020 роцi ми

разом з вами хочемо поновити результат. 19 вересня 2020 року о 10:00 - головне прибирання
кра't'ни "Wоrld Cleanup Day",

З нами Ви навчитеся створювати еко проекти, адмiнiструвати щорiчнi iнiцiативи, створювати
Вiдео\фото та графiчнr матерiали, писати тексти для сайту, працювати з документацiею,
партнерами, керувати соцмережами, проЙти школу маркетингу, PR, GR, роботи зi ЗМl, реклами,
комунiкацii з Амбасадорами, з громадськими об'сднаннями,

В обов'язкu коорdчнаmоро вхоdumь Bci орzанtзоцiйнi пumання, u-lodo ореанtзоцi't захоdу tta локоLl,ii
вхtiстi/сел i/ОТГ.

!олучившись до руху Let's Do it, Ukraine, у вас з'явиться можливiсть стати частиною мiжгlародних
просктiв, якi органiзовуються краi'нами-учасницями Let's Do lt World. Бути однiсю комадою та

комунiкувати з лiдерами думок та вiдомими людьми по всiЙ планетi
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<побачив? прибери>. ýва тижнi до наймасштабнiшо,i подil,осенi

19 вересня 2020 року Украi'на разом з мiльйонами активiстiв rз 1В0 Kpa'rH cBlTy вийде на

всесвiтнiй день прибирання kworld Сlеапuр Dayo. В акцil вiзьмуть участь люди не3але}кно

вiд Biky та географil', адже головна мета прибирання полягас в обеднаннi заради досягнення
спiльноl мети - порятунку плане]и вiд смiття

'Побачив? Прибери, lндивiдуальнi очищення стартують вже сьогоднi. Робrть фото
на локацiях до i пiсля прибирання, донесiть зiбране до найближчого баку для смiття або пункту

прийому вторинноi сировини. Вiдмiчайте нас у соцiальних мережах #letsdoitukгaine

#worldcieanupday та будьте прикладом для iнших", - закликас Президент LDU Юлiя [\4архель,

одночасно вlдмiчайте забрудненi мiсця разом iз фото в безкоштовному мобiльному лола]ку
кТrаshоut>.

L_jього року акцiя вiдбудеться iз дотриманням карантинних норм та правил технiки
безпеки. обов'язковою вимогою е наявнiсть захисних масок, рукавичок та врахування

соцiальноi'дистанцiг. У зв'язку з цим Всеукраiнський молодiжний рух <Let's do it ukгаlпе>

пропонуе три форми участi

групове очищення, Зiбратися в групи можна, але кiлькiсть учасникtв мас бути обмежена

а площа достатньо великою для дотримання соцiальноi дистанцii

lндивiдуальнi чистки. Прибирання iз друзями або родиною може стати ориtiнальною

формою дозвiлля. Д для мотивацil перетворiть його на змагання. Сбирайте забруднене мtсце

на KapTi й смiливо вирушайте вперед_

l-]ифрове очищення. Нову форму прибирання можна проводити в будь-якому зручному

мiсцt та в будь-якИй час. ВидаленнЯ зайвоl iнформацrr зi своl'х гаджетiв дозволи Iь

розвантажИти центрИ баз даних, на пiдтриМку якиХ витрачасться величе3на кiлькiсть енергii,

Всесвiтнiй день прибирання проходить за пiдтримки MiHicTepcTBa молодi та спорту

Украiни, I\4iHicTepcTBa закордонних справ Украi'ни. !о акцii присднаються органи виконавчоl
владИ i мiсцевогО самоврядУвання, представнИки громадСьких органiзацiй та об сдilань,

соцlально-вiдповiдал ьного бiзнесу

!ля зборуданих про забрудненi мiсця Всеукраiнський молодiжний рух <Let's do it ukraine>

оголосив про itji{**ýýjl*ýýЁ-:ý-p*ц}]Jfi"*y]lý., яке триватиме до 4 жовтня. Украlнцi долучилися
до складання карти забруднень у мiжнародному додатку <Trashout>, Спiльними зусиллями по

всьоN.у cBiTy Bxie ýдалпся вiдгчltти-ги 55 000 за*рудпоiли]{ сi,_,!i-|l"Ёl"л li.-i*i\

at]l,;;Bai,il-e часr,иноl{] Halцl,ti]CL]_.tTзOHlmol кOt/}i]1,1ли etiO 8r/|г'l:8rl}J-li]l* !'lк.,l,r,l ,,- ' \

lJieP(rЖaX. lиотиау1,1те дЁузiБ Т;] эр]i]ИОi\".irзх, Зрсбиr,лО YripaiilY i{rlcTol,f р;з;оt"t!

!еталi на сайтi www.letsdoitukraine.orq та в соцiальних мережах

www facebook,com/letsdoitukгaineeco, h"t"tр.р,l1wдw_.iп_s_!аgtаm,qрml!..е_"týQаltцkl.аlпе

Контакти координатора в

Харкiвськiй обл. - Климова Ангелiна +ЗВ(099) 244 46 49

Контакти прес служби Let's do it Ukraine: e-mail: ldupresscenter@qmail,com, тел

09792в9в70. 09зOзO7з03
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lнформацiйна довiдка:

<Lel's DО lt UkrаtПе>> * tle F3Сеукра'tнськttй lлопоdtжнL.tt'i 7lух, якtli-i проlrlрiес)ful 5-tl,tt.l plaKt,, cl,<l//1lt;tr(,, (l]i] cJ

праскпна 0tяльнiсrпь ореанiзаttii вже об'сdttала поrlаd 2 5 tллtt учасrtLJкlв у BCcy.'pall]CbKLlX {rla локапьнL],\
проекmах: <<3робttмО YKpaiHy чuсп]аЮ РаЗОlч1>>, <<Всеукргзit,tськtlй форуtл взiэс;моаii lllci р()звL!ll]ку>>,
всеукраiнськuй еколоеiчнuй фесmuваль <<ЧuсrпоFеst>>,ryrа iHulttx, Орzсlнiзаt|я с часl]]1_11ло,t, t"ttxl,Hapcl()ricll,rl
pyxl, KLel's Do llWorld>>, якtlй об'сOrtав вже 18О KpaiH rrla поrtаd 2а мtльtiонiв yqa;lruglб Ол,q rnoao li]otj
пllif|ув?,1|тlL]ся про eKo|lOalto /]]а чLla,,lr]оmу lIal,LlO| пгli]1-1l}m:l

Мiжнароана epoMadcbKa ореаttiзtэtliя KLet's Do lt Wоrld> с odt.tttM aKpedtlnlc-lBa1-1Ll1,1 llLlpгrll]apo1
Проерамu ооН З навкоllULuнЬоzо cepedoBuu,la. У 2а18 роцi ореанiзацiюl KLel's Do lt Wогlсl>l наеороdженсэ
п рем ie Ю Гро м аd я н u н а ев ро п u cld евролеu с ько2о п арл а lй ен lпу,
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