www.ogrody-polsko-niemieckie.pl

OGRODY POLSKO-NIEMIECKIE
Filozofia

Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasto Stołeczne Warszawa rewitalizują wspólnie z polskimi i niemieckimi
partnerami obszar zieleni w parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana Paderewskiego. Między północnym brzegiem jeziorka Kamionkowskiego a aleją Emila Wedla na warszawskiej Pradze-Południe zostały założone „Ogrody
Polsko-Niemieckie”. Poprzez przestrzenne połączenie kultur ogrodowych Polski i Niemiec powstał w tym miejscu
symbol przyjaźni polsko-niemieckiej, który stał się trwałym elementem warszawskiego krajobrazu parkowego.
Inicjatywa nawiązała bezpośrednio do roku jubileuszowego, który obchodziliśmy z okazji 25. rocznicy podpisania
polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Uczestnictwo w projekcie

„Ogrody Polsko-Niemieckie” szukają zaangażowanych miłośników z Niemiec, z Polski i z całego świata, a przede
wszystkim z różnych kręgów. Dlatego obok firm także osoby prywatne mają możliwość angażowania się na rzecz
tego projektu. To one będą wypełniać życiem polsko-niemiecką przyjaźń – spacerując czy też odpoczywając
w „Ogrodach Polsko-Niemieckich”. Zachęcamy Państwa do udziału w naszym projekcie!

P R Z YJ A C I E L
od 10 000 PLN

 obecność na stronie internetowej jako „Przyjaciel ogrodów“
 logo firmy na trzech kolumnach przy wejściu do Ogrodów
 zaproszenie na wszystkie inicjatywy ogrodowe
 inne wybrane wydarzenia

 obecność na stronie internetowej jako „Partner ogrodów”
PA R T N E R
od 30 000 PLN

 logo firmy na trzech kolumnach przy wejściu do Ogrodów
 wolontariat pracowniczy
 zaproszenie na wszystkie inicjatywy ogrodowe
 inne wybrane wydarzenia

 obecność na stronie internetowej jako „Mecenas ogrodów“
MECENAS
od 50 000 PLN

 logo firmy na trzech kolumnach przy wejściu do Ogrodów
 wolontariat pracowniczy
 zaproszenie na wszystkie inicjatywy ogrodowe
 inne ekskluzywne wydarzenia

Jak zostać partnerem projektu

Inicjatywa „Ogrody Polsko-Niemieckie“ potrzebuje wsparcia, by móc zrealizować swoje przedsięwzięcia. W roku
2020 w Ogrodach mają zostać ustawione nowe ławki. W planach mamy także posadzenie sadu z historycznymi
odmianami jabłoni oraz założenie łąki kwietnej. Te elementy realizacji projektu zostaną następnie objęte regularną pielęgnacją i konserwacją.
Jako partnerzy projektu osoby prywatne lub firmy mogą stać się integralną częścią inicjatywy i współtworzyć
z nami „Ogrody Polsko-Niemieckie”. Zapraszamy do kontaktu, miło nam będzie porozmawiać na temat najbardziej odpowiedniej dla Państwa formy wsparcia

Kontakt
Silja Waibel
kierownik wydziału Kultury
Ambasada Niemiec
ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa
+48 22 584 17 60
silja.waibel@diplo.de

Magdalena Przedmojska
koordynatorka projektu
w Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa
+48 22 338 62 73
ogrody@fwpn.org.pl

Nasze konta
Darowizny w PLN
IBAN: PL 16 1140 1010 0000 5307 9800 1006
mBank SA
SWIFT: BREXPLPW

Darowizny w EUR
IBAN: PL 43 1140 1010 0000 5307 9800 1005
mBank SA
SWIFT: BREXPLPW

Tytułem: Darowizna dla FWPN na projekt „Ogrody Polsko-Niemieckie” nr 59/2017/MP

Więcej informacji o Ogrodach

znajdą Państwo na stronach www.ogrody-polsko-niemieckie.pl, www.facebook/com/OgrodyGaerten

