В ОДЕСІ ВІДБУДЕТЬСЯ ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ЯРМАРОК
«ONE DAY WITH ECOLOGY»
В суботу, 27 жовтня, запрошуємо одеситів та гостей міста відвідати міський екологічний ярмарок
«One day with ecology». Захід проходитиме в парку ім. М. Горького з 12 до 16 години. Він відбудеться
за ініціативою Одеського державного екологічного університету (http://odeku.edu.ua/) при підтримці
благодійного фонду ім. Св. Григорія Просвітителя.
Мета ярмарку: поширення практичних знань з екології, які підвищать рівень екологічної свідомості
мешканців м. Одеса. Захід має ціль екологізувати побут та замотивувати молодь на створення і
реалізацію екологічних проектів та ініціатив.
На вас чекають тренінги, воркшопи, лекції з провідними спеціалістами в сфері екології та захисту
навколишнього середовища. Окрім цього, передбачені інтерактивні зони з майстер-класами, де ви
зможете отримати практичні навички з переробки пластику, сортування сміття, виготовлення
екологічного паперу тощо.
Серед учасників ярмарку будуть:

Катерина Куракіна, представник Всесвітнього фонду природи (WWF) в Україні (квест);

Євген Хлєбніков, еко-активіст, автор проекту «Дорогоцінний пластик» (майстер-клас);

Марія Митрофанова, засновниця екологічного проекту з переробки паперу Lunarina project
(майстер-клас);

Власенко Наталя – тревел-блогер, гід по Одесі (зона ECO hand-made) (майстер-клас з
виготовлення еко-листівок);

Одеський Еколого-натуралістичний центр «Афаліна» (інтерактивна зона);

Зона електротранспорту;

Проект з виготовлення блокнотів з одностороннього браку «EcoNote» (інтерактивна зона);

Студентський екологічний коворкінг ОДЕКУ «Екопростір» (зона сортування відходів);

Еко-парламент Одеської ЗОШ №92 (виступ на сцені + зона ECO hand-made з Наталею
Власенко);

Аніматори від шоу-театру «Art-Joy»;

Еко-опитувач від «НТ ОДЕКУ» – (вільне переміщення по парку);

Окремим блоком ярмарку стануть інтерактивні зони Одеського державного екологічного
університету, які розкриють суть екологічної освіти в Україні та у креативній формі поділяться
найважливішими екологічними аспектами нашого повсякденного життя.
Захід буде цікавим як для дітей, так і для дорослих:

для юних відвідувачів будуть організовані інтерактивні розважально-інформаційні зони, де
вони у доступній формі зможуть дізнатися про екологічний спосіб життя;

учнівська молодь може взяти участь в тренінгах та майстер-класах з виготовлення екологічної
продукції та воркшопах;

дорослі зможуть прийняти участь у цікавих бесідах та тренінгах з екологічної тематики,
познайомитися з представниками державних та приватних структур екологічної спрямованості.
У всіх відвідувачів буде нагода отримати відповіді щодо екологічних питань від спеціалістів ОДЕКУ
та гостей заходу.
Вхід на ярмарок вільний.
Найактивніші учасники ярмарку отримають заохочувальні призи від партнерів та учасників заходу.
Запрошуємо всіх бажаючих!
У разі виникнення питань звертайтесь до координатора заходу:
Докус Ангеліна Олександрівна
+38 (099) 653-28-53
+38 (068) 692-12-26
eco.events.odeku@gmail.com
Захід на Facebook: https://www.facebook.com/events/740623069614773/

