Имаме 12-ти тон в КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ
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По-малко от месец бе нужен за достигане на дванадесетия тон пластмасови капачки в
зелената благотворителна кампания

Фондация „Идея в действие“ доказа за пореден път, че лятото е силен сезон не само за
туризма в България. Кампанията КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ постигна нов успех и от
фондацията с огромна радост съобщават за дванадесетия тон предадени за
рециклиране пластмасови капачки за зелена благотворителност.

В цялата страна малки и големи, цели семейства, учреждения, университети и
министерства участват в събиране на всякакъв вид пластмасови капачки, като по този
начин се установява устойчиво възпитание в опазване на околната среда и в отношение
към децата в неравностойно положение.

Кампанията КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ е организирана на доброволен принцип и места,
където всеки може да носи своите събрани капачки, има в почти всеки град или село в
България. От фондацията постоянно търсят доброволци, които да споделят място в
багажника на автомобилите си и да транспортират количества до Пловдив, София и
Варна. Това са трите града, където се изкупуват капачките за кампанията за удобство
на събирачите.
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Ива Колева – председател на фондация „Идея в действие“ споделя, че „Дванадесетия
уред се превърна в нова готварска печка. Тя вече пристигна в новия си дом - центъра за
настаняване от семеен тип в село Бърдарски геран, общ Бяла Слатина. От нея имаше
спешна нужда поради настанените 30 деца от 3 до 18 годишна възраст, за които
ежедневно се приготвя топла храна. След проведени разговори с госпожа Георгиева –
управител на социалната услуга, решихме, че това е най-подходящото дарение за тях и
техните нужди към момента.“

С разрастване на кампанията КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ и обратната връзка, която
получават от подкрепящите ги в страната, от фондацията вярват, че ще имат
възможност да я обогатят с допълнителни дейности, за които търсят подходящо
финансиране и се надяват на подкрепа от спонсори.

Всеки, който желае да стане част от каузата на кампанията КАПАЧКИ В ДЕЙСТВИЕ,
може да направи това, като се свърже с организаторите от фондация "Идея в
действие" на info@ideainaction.net.
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