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There are no translations available.

Figyelem! A pályázati jelentkezés lezárult, a pályázatok elbírálása és a jelentkezők
értesítése folyamatban van!

A "TreeDependent &ndash; Fákkal felelősen" program a GreenDependent Intézet és
Egyesület szolgáltatása cégek, szervezetek, magánszemélyek számára. Ennek keretében a
GreenDependent kiszámolja a szolgáltatást igénybe vevő rendezvényének vagy utazásának
szén-dioxid-kibocsátását, és azt, hogy ez a kibocsátás, vagyis az éghajlatváltozásra gyakorolt
negatív hatás, hány fa elültetésével kompenzálható.

A szolgáltatás igénybe vevője állja az elültetendő fákkal kapcsolatos költségeket, a fák pedig
oktatási vagy szociális intézmények, civil szervezetek kertjébe kerülnek. Ennek a jelentkezési
űrlapnak
a
kitöltésével jelentkezhet, ha szeretne az Ön által képviselt intézmény gyümölcsfákat befogadni,
vállalja azok elültetését, gondozását, az elültetés fotókkal történő dokumentálását.

A befogadó intézményektől semmilyen anyagi ellenszolgáltatást nem kérünk. A fák átvétele a
GreenDependent irodájában, Gödöllőn , vagy esetenként az országban máshol, meghirdetett
rendezvények keretében történik. A fák elszállítása az őket befogadó intézmény feladata, ahogy
az ültetés, annak dokumentálása az adományozók felé, valamint a fák gondozása is.

A jelentkezési űrlap kitöltésével az intézmény igényét jelezheti gyümölcsfák befogadására,
egyúttal megkönnyíti a GreenDependent számára a tervezést és a kapcsolatfelvételt. Konkrét
faültetéssel kapcsolatban minden esetben a jelen kérdőívtől függetlenül megkeressük az
intézményt. Nem tudjuk garantálni, hogy minden jelentkezőnek tudunk majd fát adni
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A következő szervezetek jelentkezését várjuk:
• Oktatási vagy szociális intézmények (pl. óvoda, iskola, kollégium, idősek otthona,
lakásotthon) – önkormányzati, állami, egyházi vagy magánfenntartású is
• Bejegyzett civil szervezetek
• Kórházak, egészségügyi intézmények
• Társadalmi vállalkozások
• Egyházak

A kiosztásra kerülő őshonos magyar gyümölcsfák őshonos fajtamegőrzéssel foglalkozó
Tündérkertből származnak, kb. 70-100 centiméteres, konténeres (cserepes) facsemeték, ideális
ültetési idejük ősz vagy tavasz.
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