
... sú neziskové obèianske združenie chrániace životné prostredie 
    a prírodu

... od roku 1996 úspešne pracujú na zastavovaní ekologicky 
škodlivých èinností a presadzujú konštruktívne riešenia 

... do februára 2005 pôsobili pod názvom Spoloènos� priate¾ov Zeme

... sú èlenom asociácie Priatelia Zeme - Slovensko,                        
ktorá je slovenským zástupcom najväèšej medzinárodnej siete 
environmentálnych organizácií Friends of the Earth International,   
so zastúpením v 71 krajinách sveta

... sú nezávislí na akejko¾vek vláde, strane, politických èi skupinových 
záujmoch

pomáhajú

Dlhodobo a koncepène sa zameriavajú hlavne na 2 témy: 
minimalizáciu zneèis�ovania prostredia odpadmi a toxickými látkami.

Spôsoby našej práce:

- informovanie a vzdelávanie (informaèné kampane, odborné 
semináre, školenia, prednášky...)

- koncepèné kampane pre zastavovanie škodlivých èinností 

- pomoc obciam a mestám v znižovaní množstva a rozvoji triedeného 
zberu odpadov, ich zhodnocovania 

- pilotné projekty realizujúce trvalo udržate¾né riešenia (napr. triedenia, 
kompostovania, recyklácie, znižovania vzniku odpadov) 

- pomoc obèanom a samosprávam dotknutým zámermi nebezpeèných 
skládok, spa¾ovní odpadov háji� ich právo na zdravé prostredie

- výskum, monitoring, vypracovanie odborných analýz

- praktické environmentálne akcie - práca na legislatívnych zmenách

... na všetkých úrovniach - lokálnej, celoštátnej i medzinárodnej

potrebujú Vašu podporu

... pretože na financovanie svojich aktivít neprijímajú 
prostriedky od spoloèností devastujúcich životné 
prostredie. 
Nezávislos� si môžu zachova� len vïaka podpore 
verejnosti, ktorej záleží na zdravom životnom 
prostredí a budúcnosti. 

Èím viac ¾udí sa rozhodne pomôc�, tým viac  
môžeme spoloène urobi� pre planétu, pre ¾udí           
a pre budúcnos�. 

Vaša podpora je pre životné prostredie dôležitá, 
je však len na Vás ako sa rozhodnete pomôc�:

- staòte sa èlenom Priate¾ov Zeme - SPZ

- podporte aktivity Priate¾ov Zeme - SPZ finanène

- venujte 2 % z Vašich daní

- zapojte sa aktívne do našej èinnosti 

Kontaktujte nás, ak máte záujem o viac informácií 
alebo navštívte našu internetovú stránku.

Podporovate¾ Priate¾ov Zeme - SPZ 
získa:

- bezplatné zasielanie:

- èasopisu Ekolisty so zaujímavými èlánkami   
o ochrane životného prostredia

- informaèných materiálov Priate¾ov Zeme - 
SPZ (letáky, brožúry, plagáty, samolepky)

- pozvánok na akcie

- z¾avu pri nákupe z našej distribúcie 

- z¾avu na letný ekotábor
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dosiahli

- pomohli zavies� a zlepši� triedený zber odpadov  
pre recykláciu a kompostovanie v nieko¾kých 
desiatkach miest a obcí SR

- pomohli zastavi� 3 zámery výstavby nebezpeèných 
skládok odpadov a zámery výstavby zle projekto-
vaných spa¾ovní nebezpeèných odpadov                 
v 4 obciach / mestách 

- stiahnutie viacerých klamlivých ekoznaèiek, ktoré 
zavádzali verejnos�

- v legislatíve prispeli k:

- zákazu dovozu odpadov zo zahranièia              
do spa¾ovní v SR

- presadeniu ekologicky priaznivých opatrení        
v zákone o obaloch a v zákone o odpadoch

- povinnosti pre obchody ponúka� spotrebite¾om 
na výber nápoje aj v ekologickejších vratných 
obaloch

- povinnosti zálohovania jednorazových 
plastových obalov

- k zaèatiu náhrady najškodlivejšieho druhu plastu 
PVC èistejšími alternatívami

- zákazu doruèovania reklám fyzickým osobám,  
ak s tým vopred prejavia nesúhlas.

Priatelia Zeme - SPZ dvakrát získali cenu                
za environmentálny projekt roka. 
Medzinárodná nadácia Sasakawa Peace Foundation 
ocenila náš projekt v roku 1999 - 2. miestom a v roku 
2001 - 1. miestom.

V roku 2003 sme získali Cenu ministra životného 
prostredia SR za prínos v starostlivosti o životné 
prostredie.
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