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Εισαγωγή
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Εισαγωγή
Έχουμε αποφασίσει για το τι θα κάνουμε για το εργαστήριο δεξιοτήτων 

με θέμα «Στηρίζω τη Βόρεια Εύβοια». Αυτό που κάναμε είναι να 
συνεργαστούμε με μια εταιρεία we4all, και να υιοθετήσουμε εικονικά 
ως τμήμα, δύο δέντρα τα οποία θα δεντροφυτευτούν σε περιοχές της 

Ελλάδας.



Λίγα λόγια για 
τον φορέα
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Λίγα λόγια για τον φορέα…

Η οργάνωση we4all 
ξεκίνησε το καλοκαίρι 

του 2018 με αφορμή τις 
καταστροφικές φωτιές 

στο Μάτι.

• Δράσεις Αναδάσωσης ή Δενδροφύτευσης

• Πότισμα και φροντίδα για τα δέντρα που 
έχουν φυτευτεί

• Προστασία δασικών εκτάσεων

• Καθαρισμός ακτών και θαλάσσιου 
περιβάλλοντος

• Διοργάνωση εκδηλώσεων

Αυτό που τους ώθησε να 
ξεκινήσουν να βοηθούν τον κόσμο 

και τον πλανήτη είναι τα 
αρνητικά συναισθήματα που τους 
προκάλεσε ο πόνος, η απώλεια και 

η θλίψη που βίωναν οι 
συνάνθρωποί τους. 



Η αποστολή & το όραμα της we4all

Αποστολή Όραμα
• Να δημιουργηθεί ένας μεγαλύτερος 

πνεύμονας πρασίνου για τους πολίτες 
• οι δράσεις να αποτελούν ένα ακόμη 

βήμα για την ανάκαμψη του 
περιβάλλοντος 

• η ανθρωπότητα να συνυπάρχει 
αρμονικά με τη φύση και τις υπόλοιπες 
μορφές ζωής σαν μια μεγάλη οικογένεια

Να ευαισθητοποιήσουν τους 
ανθρώπους όσον αφορά την 

καταστροφή των δασών αλλά 
και γενικά την προστασία του 

περιβάλλοντος. 



103.453
Δέντρα έχουν φυτευτεί μέχρι και σήμερα

33.140.960
gr οξυγόνου καθημερινά



Η διαδικασία 
υιοθεσίας
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Η διαδικασία

Αποφασίσαμε το ποσό 
που θα δωρίσουμε 01 Καταθέσαμε το ποσό 

στον τραπεζικό 
λογαριασμό του we4all

Το 5μελές του τμήματος 
συγκέντρωσε το ποσό

Λάβαμε την απόδειξη και 
το συμβόλαιο υιοθεσίας02 04
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Το πιστοποιητικό υιοθεσίας



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, 
including icons by Flaticon, and infographics & images by Freepik

Thanks!
Do you have any questions?

Πηγές: 

we4all.com

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

