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To Let's Do lt Cyprus ε[vαι μ6ρo9 τηq εκoτρατεlαg Let's Do lt ιΛrorld! πoυ διεξdγεται επιτυ1Φq oε 94

χωρεζ αvd τηv υs{λιo. E[vαι η μεγαλ0τερη εκατρατεiα περιβαMovτικlig πρooταoiαg και κoιvωvικιiq
oυμμετo1ηq πou €1ει διεξα1Θεi πoτ€ oτo vηoi και oτov κ6oμo.

Bαo[ζεται oε εΘελoyrικlj εργαo[α και o σκoπ6q μαq ε[vαι vα oυγκεvτριilooυμε τoυλα1ιαrov 5OOO

εΘελovτθg για vα oυμμετdo1oυv σrηv πραγμdτωoη τηg Παγκ0πριαq Hμ€ραg KαΘαριoμoιi, oτιg 29

Σεπτεμβρioυ, πρoκειμ6voυ vα καΘαρlooυμε οημαvτικα oικooυατηματα oπωq παραλ(,εg, δαoικ6q περιo1θg,

oρειv6g περιo1€g, πoτd,μια, λlμvεq και oπoιεoδrjπoτε αMεq ρυπαoμ6vεg Qυοικ€q περιo16q αrηv K0πρo
καΘΦg και vα α$αιρ€ooυμε 6oo τo δυvατ6 περιoo6τερα παρd.νoμα απoρρ[μματα απ6 τo περιβαλλov.

H K0πρoq Θα oυμμετdσχει για πριilτη soρd ατηv εκαrρατε[α Let's Do lt World πρooπαΘιi:vταξ vα
καΘαρioει τα oκouπiδια απ6 τιg Qυoικ€g περιo1€g τoυ νηoιo0 σε μια και μ6vo μ6ρα.

oι κιiριoι <π61oι τoυ Let's Do lt Cyprus περιλαμβdvoυv:
. Τη δημιoυργ[α τoυ πριilτoυ ι,bηQιακo0 μητριiloυ και παγκ0πριoυ 1αρτη με τιζ τoπoΘεolεg 6oo τo

δ υ vατ6v πε ρ ιoo6τερωv παριivo μωv oη με [ωv απ6ρρ ιι} η g oκoυ πιδ ιιilv.
. Tη δημιoυργlα oδo0 oυvεργαolαg, πρoκειμ6voυ vα εξεταατε[ και vα βελτιωΘε[ η voμoΘεolα για τιζ

παριivoμεg 1ωματερ69 Kαι τηv αvακιjκλωoη απoρριμμdτωv, vα εvΘαρρυvΘεi η oκθι,bη γιiρω απ6 τη

βιιiloιμη αvdπτυξη μ€oα αιιq κυβερvητικ6g υπηρεolεg Kαι τιξ εταιρε[εg, o0τωg ιilαcε vα αυξηΘεl η
παραγωγli περιβαΜovτικα Qιλικιilv πρot6vτωv Kαι Uπηρεoιιilv, 6πω9 και vα υιoΘετηΘo0v πιo
oικoλoγικ6g oδηγ[εq.

ο Tηv καΜι€ργεια oυvεlδηοηq, την εκπα[δευoη και τη βελτ[ωoη τηq αrdοηq τωv Kυπρ[ωv πoλιτιilv
απ6vαvτι αrα oκoυπ[δια, cπηv αvακ0κλωoη και τηv περιβαMovτικrj πρoοταo[α, δημιoυργιilvταg θτoι
τη βαoη για τηv εκπλriρωoη εv6q μακρo1ρ6vιoυ αι61oυ: τηv αMαγti τωv oυvηΘειιbv τωv πoλιτιilv και
τηv υπoαιriριξη μιαξ βιιiloιμηq κoιvωvlαg ocηv K6πρo.

Πρoκειμ6voυ vα πετ01ει αυτo6g τoυg ατ61oυq η oμαδα εivαι πρ6Θυμη vα εvεργoπoιηoει, vα
κιvητoπoιrioει και vα εvιi:oει δυvdμειg με διdQoρoυq soρε[q και Θεoμικd,6ργαvα 6πωg: τηv κυβ6ρvηση, τιζ
τoπικ69 αρχ6ζ, ιδιωτικ69 εταιρε[εq, τη δημ6oια διolκηoη, εταιρεiεg κoιv61ρηαcωv υπηρεoιιilv, εταιρεiεg
αvακ0κλωoηg, μη-κυβερνητικo0g oργαvιoμoOq, ιvατιτo0τα, oυvδ6oμoυg, o1oλε[α και oΛol MAZ! vα
υπoατηρ[ξoυμε τo 6ργo ατo1ε0ovταξ σε μια αcεv6τερη oυvεργαolα.

Για τo λ6γo αυτ6 πρooκαλo0με EΣAΣ vα γ[vεται εταlρog oτo €ργo, vα oυμμετd,σχετε με τη
δημιoυργικ6τητα, τη γvιboη oαq ri τo 1ρ6vo oαg δημιoυργιbvταg μια καΘαρ6τερη K0πρo. o κ. Xαραλαμπog
Θεoπ6μπτoυ, Επlτρoπog ΠεριβdMovιog, εivαι μ6λoq τηg oμαδαq μαξ και θ1oυμε επloηg τηv υπooτ{ριξη
τoυ Yπoυργεloυ Γεωργ[αq, Φυoικιilv Π6ρωv και ΠεριβdMovτoξ, τoυ Yπoυργε[oυ Εoωτερικιbv και τoυ
Yπoυργεloυ Παιδε[αq και Πoλιτιoμo0.

EΣElΣ μπoρεiτε vα κdvετε τη δια$oριi! Mπoρε[τε vα μαζ βoηθηoετε vα αλλdξoυμε τoυξ αvΘριbπoυq,
τη χιilρα Kαι τov κ6oμo ! 8αoιζ6μααιε στηv υπooτ{ριξrj σαζ και πρooβλ6πoυ με oε κoιvli δρdoη !

Let's Do lt Cyprus! oμdδα Logistics

Let's Do tt Cyprus! KαΘαρiζoυμε τηv K0πρo oε 1 μ€ρα!
Εmail : letsdoitcyprs@8mail.com



Πακ€τo ΣυvεργαoiαE
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MΙKPO ΛEΞΙKo XPΙΙΣΙMΩN oPΩN

ΣYNEPΓATHΣ: d,τομo η oργανωμ6vη δομη πoυ συμμετ61ει oε μια κoινη δρ6oη πoυ γiνεται
απ6 κoινoti με κ&πoια &λλη oργανωμ6νη δoμη.
ΣYNEPΓAΣΙA: oυo1ετιoμ69 δ6o η περιoo6τερων συvεργατrbν για την υπooτηριξη, τo κτioιμo

η την υλoπoiηαη μιαq κoινηq δρ6oη9. H oυνεργαoiα μπoρεi να 6γεt δι&φoρεg υπευθυν6τητεζ και
για τιζ δ6o πλευρ6q, α6μφωνα με μια προηγηΘεfoα oυμφωνiα.

XPΗΣΙMoΠoΙΙΙΣoYME ToYΣ AKoΛoYΘoYΣ oPoYΣ:

EΘNΙΚH _ 6ταν η συνεργασtα γiνεται oε εθvικ6 επiπεδo και o συνερyaτηζ υπooτηρiζει 6λε9 τιg

oμ&δεq μαζ και τo 6ργo oε εθvικ6 επiπεδo.
ΠEPΙΦEPEΙAKH _ 6ταν η συνεργασiα γiνεται σε περιφερειακ6 επiπεδo και o αυνεργ&τηg

υπooτηρiζει μια απ6 τιζ περιφερειακ€q oμ&δεq σε περιφερειακ6 επiπεδo.

TQΠΙKH - 6ταν η συνεργασiα γiνεταt oε τoπικ6 επiπεδο και o συνεργατηg υπooτηρiζει τo 6ργo

oε τοπικ6 επiπεδo

oι oυνεργd,τεg μπoροr5ν να εμπλακoliν με δι6φoρoυ9 τρ6πoυ9 oτo θργo: εμπΜκoνταζ τoν
oργανιo'μ6 τουζ στo οργανωτικ6 μ6ρot τoυ 6ργoυ, εμπλ€κoνταζ τoν oργανιoμ6 τoυq οε μια απ6

τLe εκδηλιboειq, εμπλ6κoνταζ τoυζ υπαλληλoυζ τoυζ στην Eθvικη 'F{μερα ΚαΘαριoμοr5,

πρooφ6ρoνταg τοπικ6 μ6oα εημ6ρωσηζ η διαδικτυακη υπooτηριξη κτλ.

ΙΙΛEoNEKTHMATA

ο Δι&δooη τηζ υπoστηριξηg πρoq τo LDΙCY oτo διαδiκτυo - ν6α στην ιστoσελiδα μαq
oxετικd, με την εμπλoκη oτο 6ργo

o Kd,λυ\μη απ6 τα MME oτην παμ6σμια ιστoσελiδα και oε 6λλε9 γ'6ρεζ_ oυνεργ6τε9
(Eλλ6δα, M&}ιτα, Ιταλiα)

o Aναφoρ& oτoν λoγαριαoμ6 μαζ στo Twitter
ο AναΨoP6 oη oελiδα μαζ oτo Facebook
ο AναφoP6 oτo εξωτερικ6 Eνημερωτικ6 Δελτio (newsletter) ωg oυνεργ0τηg τoυ ιiργoυ
. Πρooθηκη τoυ λoγoτιiπoυ τoυ υπoστηρικτη oτη oελiδα μετoυζ αυνεργ&τεg oτo

Eνηψρωτικ6 Δελτio και στην πρog τα 6ξω επικoινωνiα o1ετικd, με την υπooτηριξη πoυ

λαμβ6νει τo 6ργo
. Eμφ&νιση στη λioτα των συνεργατιbν oτην ιoτooελfδα μαg
o Eμφ&νιση στo χ&ρτητων συνεργατιbν oτην ιoτoοελiδα μαq
ο o χoρτlγ6c, ψπoρεiνα διαφημ[ζει εσωτερ1κ& και εξωτερικd την υπooτηριξη τoυ πρoζ το

LDΙcY
ο oι εΘελoντ6q απ6 ξνα χoρηγ6 μπορo6ν να φoρ&νε τα δικ6 τoυq διακριτικ6 οτιg κoιν69

δρ&oειg η εκδηλrΙloειζ τoυ 6ργoυ
o Δυνατ6τητα να αναπτr5ξoυν τo δικ6 τoυq 6ργo, εργαoτηρι, oεμινd,ριo κατ6 τη δι6ρκεια

τηg εκoτρατεiαg
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Π6ραν των πλεovεκτημ6των πoυ αναφ6ρ0νται oε αυτ6 τo πακ6τo oυνεργαoiαq, θα θι4λαμε να
oαg υπενθυμiooυμε και για κdπoια 6λλα oημαντικd, κιiρδη για τoν oργαvιoμ6 oαg.

. Mεγ&λη 6κθεoη oτo ευρr5 κoιν6, απ6 παιδι6 ηπιαγωγεioυ μ61ρι ενηλικεg

. Aυξημενη εμπιoτοαιiνη απ6 τoυg εΘελoντ€'qπρoc,τoν oργανισμ6 oαg
ο ΠιΘανΙ μεγαλδτερη oυμμετo1η oτιg δρ6oειζ η τα 6ργα τoυ οργανιoμo6 σαζ στo μ6λλoν
ο Καθαρ6 και η1ηρ6 μηvυμα αναφoρικ& με την περιβαλλoντικη αυνεiδηση και α6γχρovη,

φιλικη πρoζ τoν πλανητη ιδεoλoγiα πoυ o oργανιoμ69 oαq Θα oτεiλει oτo ευρri κoιν6,
απλ& αυμμετ61ovταg oε αυτη ην κoινη δρ,ioη oε ολ6κληρη τη 1ιilρα

ο Θετικi αriξηoη τηg εικ6να9 και τηζ πρoβoλr1q τoυ oργανιo'μo6 oαq οε oλ6κ\ρo τo rηoi
ο Tην ευκαιρiα να α}'"}"&ξετε τLζ απ6ψει9 των εθελovτιilν σαζ σε o16οη με την

περιβαλλoντικη και κoινωνΦ εμπλοκη oτην κoιν6τητ6 τoυg και στην κoινωνiα
γεvικ6τερα

ANAMENOMENA AΠOTEΛEΣMATA

Aντiκτυπog τoυ 6ργoυ oτην κoινωνiα:

ο Tο LDΙCY θα διiloει μια εικ6να τηg κατ&oτασηζ με τα ακατ&λληλα φυλαγμ6να
ακoυπ(δια και Θα πρoωθηoει λιioειg για αυτ6 τα πρoβξματα.
Θα αoκηoει πι6οει9 για την εφαρμoγη τηg περιβαλλoντικηg νoμoΘεoiαg και για την
πραγμ&τωoη των oτ61ων για την επιλεκτΦ oυλλoγη απoρριμμdτων, 6πω9 απαιτεfται
απ6 την EυρωπαTκη'Eνωoη. Θα αoκηooυμε πι6oειg για τη δι6ρΘωoη τηq υπoδoμηg
δια1εiριoηg απoρριμμ&των στην Κriπρo.

ο Θα ενrbooυμε δυν6μει9 με την Kυβ6ρνηoη, τα Yπoυργεiα, εθνικ6ζ και τoπικf'q αpγΕ,c,,

δημ6oια διofκηoη, δημoυg, Θεoμικd 6ργανα, εταιρεiεg κoινωφελrbν υπηρεοιιilν, εταιρεiεg
ανακ6κλωoη6 6πω9 και διdφoρεg μη κυβερνητικ69 oργανιboειq, Θεoμικd,6ργανα, ενtboειg
και αυνδ6oμoυζ, vηπιαγωγεtα, δημoτικd και o1oλεiα μ6σηζ εκπαiδευoηg και ιδιωτικ69
εταιρεiεg.

ο Θα πρooελκδooυμε, κ6τω απ6 μια oμπρ6λα, μη κυβερητικ6g και περιβαλλoντικ69
oργανrboειg ' λ:f1πτεq απoφ&oεων, 6τoμα και συνεργ&τεg για την υπooτηριξη τoυ 6ργου,
oτα πλαioια μιαg oτενηg αυνεργαοiαg

ο Θα δημιoυργηooυμε τo πpωτo ψηφιακ6 μητρrilo και εΘvικ6 x&pτη με τξ τoπoΘεofεg
6oων τo δυνατ6ν περιoooτ6ρων παρdνoμων 1ιilρων απoppιμματων στην K6πρo

ο Θα εμπΜξoυμε τoυλd1ιoτoν 5000 εΘελoντ69 για να αυμμετfto1oυν oτην υλοπoiηoη του
καΘαριoμof

ο Θα καΘαρiooυμε παραλfεg, μoνoπd,τια τηg φliσTlζ, oρειν69 διαδρoμ69, oικιoμorig, πoτσ,ψια
και λiμνεg και 6λε9 τιg ρυπασμ6νε9 φυοικ69πεpιoγf'gτηg Κυπρoυ

ο Θα απoμακρ6νoυμε 6oo τo δυνατ6ν περιoo6τερα παρ&νoμαπεταμ6να ακoυπiδια απ6 τo
περιβιiλλoν, μ6oω τη6 εΘελovτικη6 εηαofαg

o Θα δημιoυργηooυμε συνεiδηαη, Θα εκπαιδειiooυμε και θα βελτιιbooυμε τη oτ6oη
ατc6ναwt στα σκoυπiδια, την ανακιiκλωoη και την περιβαλλovτικη πρooταoiα, oriτωg
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iυoτε να αυνειoφ€ρουμε παρd,λληλα oτην αναβd,Θμιoη τoυ τουριστικoιi τoμ6α στην
Κ6πρo
Θα δημιoυργηooυμε μια β6oη για την εκπληρωoη εν69 μακρo1ρ6νιoυ oτ61oυ: την
αλλαγη των αυνηθειιbν των πoλιτιbν και την υπooτηριξη μιαg βιrilοιμηg κoινωνiαζ στην
Κ6πρo
Θα δημιoυργηooυμε 6να μoνoπd,τι oυνεργαoiαg προκειμ6νoυ να εξεταoτεi και να
βελτιωΘεf η νoμoθεoiα για τLζ παρd,νoμεg xωματερiq και την ανακ6κλωoη
απoρριμμ6των, να ενθαρρυνθεi η ακ6ψη γ6ρω απ6 τη βιiυoιμη αν6πτυξη μ6οα oτιq
κυβερvητικ€g υπηρεoiεg και τιζ εταιρεiεc', o6τω9 iooτε να αυξηθεt η παραγωγη
περιβαλλoντικ6 φιλικcbν προT6ντων και υπηρεoιrilν, 6πωζ και να υιoΘετηθοιiv πιo
οικολογικ69 oδηγiεg.
Θα δημιoυργηooυμε μια ιστoσελiδα με την oποiα Θα μαζε6ουμε ειoηγηoειg και Θα
τoνiζουμε τα περιβαλλοντικ& πρoβληματα, Θα ενθαρρ6νoυμε δημ6oιε9 oυζητηoειg και
θα ενrilνoυμε τoυζ εΘελoντ69 oε 6λη τη yωpα για νtα t'pγαl'


