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 روز ساعت زمین 

 هدف مقابله با تغییرات آب وهوایی و کاهشاین برنامه با 

با خاموشی یک آخرین شنبه مارس  درگرمایش زمین 

ود. سبزکاران نیز در شنمادهای شهری برگزار میساعته 

فروردین  6برنامه ستاد توسعه پایدار شهرداری رشت در 

بروشور بین مردم عبوری و شرکت نموده و با توزیع 

 دعوت به مشارکت فعالیت نمودیم

 

 های اجرا و ارزیابی مشارکتیکارگاه آشنایی با روش 

این کارگاه با هدف آشنایی اعضای رسمی موسسه با 

سیستم های مشارکتی، ارزش های مشارکت و ... در 

 اردیبهشت ماه با تسهیلگری آقای موسوی برگزار شد

 

 روز جهانی زمین 
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سبزکاران در مراسم روز زمین که در میدان شهرداری 

 رشت با حضور پاکبانان برگزار شده بود شرکت نمود

 

 تشکیل گروه هم اندیشی سازمان های غیردولتی تاالبی 

آبان پس از نشست سازمان های غیردولتی تاالبی در 

و تصمیم به ایجاد یک مشارکت و اطالع رسانی  1392

اردیبهشت امسال برای بار تی در درون سازمان های عیردول

گروه بودیم و درباره  11دوم در دفتر سبزکاران میزبان 

گیری به شش ماه اختار گروه صحبت کردیم اما تصمیمس

شیراز آبان در  8بعد موکول شد.در سومین نشست که در 

نسیم طواف زاده از و ساختارها شکل گرفت و برگزار شد 

 این گروه انتخاب شدند. موسسه سبزکاران به عنوان دبیر

 

 روز جهانی بدون پالستیک 

روز جهانی بدون پالستیک با هدف افزایش آگاهی مردم از 

مضرات پالستیک ها و کاهش مصرف پالستیک طراحی 

شده و به این مناسبت سبزکاران نشست تحلیلی با حضور 

نمایندگان اداره بهداشت، شهرداری و اصناف برگزار نمود 
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یج آن هم پیمانی همگانی برای کاهش که از جمله نتا

 مصرف یک پالستیک در روز بود.

اثرات پالستیک بر روی پس از سخنرانی آقای عطار درباره 

آقای عضای پنل با حضور ا زیستو محیط سالمت انسان

آقای (، نماینده مرکز بهداشت شهرستان رشت) عطار 

 آقای انزانی(، زیست شهرداری رشتمشاور محیط) زمانی

 طواف زاده( و نسیم نائب رییس مجمع صنفی اتاق اصناف)

 وو گرداننده بحث( گفتگو  نماینده سازمان های مردم نهاد)

های کاهش آن و ... شکل در خصوص مصرف پالستیک، راه

 گرفت.

کنندگان و اعضای در انتهای این برنامه نمایندگان شرکت

شورا در بازارچه میرزاکوچک حاضر شدند و با هدیه 

ای مردم را به کاهش مصرف های پارچهمودن ساکن

 پالستیک دعوت نمودند.

های شهری و از سوی دیگر کارگاهی با مربیان مهد کودک

توانیم مصرف پالستیک را در چگونه می"روستایی با هدف 

چگونه به کودکان "و  "ها کاهش دهیم؟مهد کودک
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برگزار شد که در انتهای کارگاه یک  "آموزش دهیم؟

 ها تهیه شد. ها و فعالیتلیستی از روش

بروشور توسط موسسه  2پوستر و  4به مناسبت این روز 

 طراحی و تولید شد.

 

 یک روز زیر دریای کاسپین 

 آگاهی  و آشنایی مردم با تنوع زیستیاین برنامه با هدف 

لی اد تجاری انزدر منطقه آزها دریای کاسپین و اثر آلودگی

 .برگزار شد

 در حاشیه این برنامه نیز برنامه آموزشی زمین خانه ما و

 سایر جانداران نیز به اجرا در آمد

 

 تدوین استراتژی آموزش پسماند استان گیالن 

های حوزه پسماند استان و با هدف یکپارچه سازی آموزش

با هدف حل مسایل ناشی از پسماند، پس از در میان 

طرح با آقای مهندس شعبانپور )معاون عمرانی  گذراندن

استاندار( جلساتی به منظور تدوین این استراتژی و برنامه 

عمل برگزار شد و سپس به ایشان ارایه شد و به نمایندگان 
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مجلس نیز داده شد که متاسفانه بدالیل مختلف از جمله 

 توجیه نبودن مدیران استانی و شهری انجام نشد.

 نون جامع سازمان های غیردولتینشست بررسی قا 

مرداد ماه به دعوت وزارت کشور در نخستین همایش ملی 

سازمان های مردم نهاد با حضور رییس جمهور، مسئولین 

ارشد دستگاه های اجرایی، معاون زنان، وزارت کار و 

 تعاون و ... شرکت کردیم.

 

 اختتامیه پروژه آموزش مامورین نجات زمین 

با ررونمایی از کتاب کار  1391ال این پروژه که از س

-نفر از دانش 36با حضور تعدادی  .بازیافت آغاز شد

آموزان فعال در اردیبهشت ماه در دفتر موسسه با حضور 

مامورین نجات آقای نیکومنش برگزار شد که خانواده ها و 

اجرا کردند و باالخره آموزشی بازی و نمایشنامه زمین 

ساختمان ساعت شهرداری با  مرداد ماه 29جشن اختتامیه 

سازمان جدید مدیرعامل  ،حضور اعضای شورای شهر

پسماندو حامیان پروژه برگزار شد و هدایایی به 

 برگزیدگان اهدا شد. 
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 افطاری سبز 

-هایبه رسم ماه رمضان هر سال با حضور اعضا و خانواده

 شان و دوستان سبزکاران برگزار شد 

 

 روز جهانی مصرف کننده سبز 

 

 جشنواره کودکان و بازیافت پاکت های چند الیه 

با هدف آموزش بازیافت پاکت های چند الیه جشنواره این 

مهر  29و27،28روزهای به کودکان کالس چهارم در 

رانی در سازمان اتوبوس باهمکاری آموزش وپرورش و

 مدرسه راهنمای سعادت  برگزار شد. 

و موسسه  در این پروژه که به همت انجمن طرح سرزمین

آموز دانش1717 سبزکاران برگزار شد،

دختروپسربامفاهیم تفکیک پسماند،اهمیت درختان 

موز آموزش آه به شیوه فنهای چندالیوبازیافت پاکت

 .دیدندو بازی کردند
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شرکت شادلی در راستای مسئولیت اجتماعی خودش از این 

 پروژه حمایت مالی کرد.

 یهای محیط زیستاولین جشنواره بازی 

زیستی به با هدف آموزش مفاهیم محیطجشنواره این 

کودکان کالس سوم تا ششم ابتدایی مدرسه هوشمند 

مهرآیین دختران و پسران در مدرسه پسران در آذرماه 

 برگزار شد.

و پس از در این برنامه نیم روزه آموزش از اکوموزه شروع 

شدند وارد چادر مدرسه تنوع زیستی میآموزان بازی دانش

 شدند.های تنوع زیستی آشنا میو با مفهوم و ارزش

شهرداری -این برنامه با مشارکت دفتر همکاری یونسکو

 رشت برگزار شد.

 

 مدرسه تاالب 

به مناسبت روز جهانی تاالب و با هدف آموزش ارتقای 

ها و دانش کودکان ششم ابتدایی نسبت به مسایل تاالب
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زیست و احترام به کلیه جانداران با استفاده از محیط

آموزش در یک فضای فن آموز، آزمایشگاه و بازی، 

ها و مسایل تاالبی کشور سازی در خصوص تاالبحساس

-های غیردولتی بوشهر برای آموزشوتوانمندسازی گروه

در شهر بوشهر و روستای کربندی برگزار  های غیررسمی

 شد

ر بوشهر در مدرسه معینی با روز نخست برنامه در شه

دانش آموز، روز دوم در دبستان روستای  560شرکت 

دانش آموز و روز  150کربندی منطقه حله با شرکت 

تن  1000پایانی در پارک شورای بوشهر با شرکت حدود 

 د.از عموم مردم برگزار ش

 

 نشست روش های آموزش محیط زیست 

حیط زیست پس از برگزاری نشست اثر بازی در آموزش م

بررسی بهترین تا به  ه شدتصمیم گرفت 1392در بهمن 

محیط زیست پرداخته شود آموزش چارچوب ها و الگوهای 

 جلسه برگزار شده و همچنان ادامه دارد 6که تا کنون 
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  !بیاین با آب زندگی کنیم 

اسفند با هدف افزایش آگاهی  5روز مهندس این برنامه در 

اکوموزه با استفاده از مصرف  درباره آب و مدیریت صحیح

در محوطه شرکت آب و فاضالب زیستی بازی محیط 2و 

 . شهری استان گیالن برگزار نمود
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