POSTANITE PODPORNIK SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA ZAŠČITO VODA IN S
SVOJIM VLOŽKOM POSREDNO POMAGAJTE ZAŠČITITI NAŠE VODE!

Podpornik SDZV lahko postanete s finančnim vložkom ali popustom pri izvedbi
storitev, ki jih potrebuje društvo za svoje delovanje. Z vašimi prispevki bomo med
deležniki in javnostjo omogočili še bolj aktivno ozaveščanje, izobraževanje in
povezovanje.
V letu 2018 želimo poleg rednega dela izvesti:









izdajo prevoda brošure DWA o usposobljenosti
osebja na čistilnih napravah (izdaja 5.5.2018);
na spletu društva objaviti vsaj eno tujo odmevno in poučno
animacijo na temo zaščite voda (prevod v slovenski jezik, tehnična
obdelava videa);
oblikovati in izdati tematske ilustracije na temo zaščite
voda;
aktivno sodelovati pri reviziji standardov na CEN
za čistilne naprave nad 50 PE;
soorganizirati delavnico v sklopu delavnic »Izzivi in
priložnosti«
organizirati Simpozij Vodni dnevi z mednarodno udeležbo
skrbeti za še bolj aktivno ozaveščanje, izobraževanje in povezovanje.

MOŽNOSTI »POSTANI PODPORNIK SDZV v letu 2018«
1. BRONASTI PODPORNIK - 500 €


Objava logotipa podpornika na spletni strani SDZV.

2. SREBRNI PODPORNIK - 1.000 €




Objava logotipa v prevodu brošure DWA (izdaja 5.5.2018).
Objava novice podpornika v e-novičniku SDZV.
Objava logotipa podpornika na spletni strani SDZV.

3. ZLATI PODPORNIK - 2.000 €






Objava
Objava
Objava
Objava
Objava

logotipa podpornika na vseh medijskih dogodkih, ki jih izvaja društvo.
logotipa pri objavi prevoda ene animacije.
logotipa v prevodu brošure DWA.
novice podpornika v e-novičniku SDZV.
logotipa podpornika na spletni strani SDZV.

Za dodatne informacije v zvezi z možnostmi podpore našemu društvu smo vam na
voljo na e-naslovu sdzv@sdzv-drustvo.si ali na telefonu 031/347-770 (Marjetka
Levstek).

Ljubljana, 16. marec 2018

Dr. Marjetka Levstek
Predsednica SDZV

Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV) je nevladna organizacija, ki že od leta 1991 s svojim
delovanjem ozaveščanja, izobraževanja in povezovanja deluje na področju zaščite slovenskih
voda.
Ker smo neprofitna organizacija, ki za svoje aktivnosti ne prejema nobenega plačila, so naše
aktivnosti vezane na prostovoljno angažiranost njenih članov. Del finančnih sredstev pridobimo
preko plačila letnih članarin članov društva, drugi, manjši del, pa preko dohodnine. Ker se
obseg našega dela zaradi vse večjega pritiska na slabo gospodarjenje z vodami ter
ozaveščenosti prebivalstva stalno povečuje, se povečujejo tudi naše potrebe po nujni finančni
pokritosti.
Ker se zavedamo, da je učinkovitost našega dela odvisna od načina in kakovosti širjenja
informacij, smo pristopili k večji medijski prepoznavnosti naše dejavnosti in aktivnemu
odzivanju na aktualna dogajanja, kar je razvidno tudi na naši prenovljeni spletni in FB strani.
Izdajamo tudi e-novičnik SDZV, s katerim slovensko javnost še dodatno informiramo o
aktualnih vsebinah, povezanih z vodo.
Z vsakim podpornikom bomo sklenili Pogodbo o poslovnem sodelovanju, kjer bodo specificirane
pravice in dolžnosti obeh strani.

