Nowa witryna

POLSKIE

Zapraszamy również do odwiedzenia nowej strony internetowej
Stowarzyszenia. Nowa oprawa graficzna oraz poręczne menu pozwoli
Państwu zapoznać się z naszą organizacją. Znajdują się na niej informacje o aktualnych wydarzeniach, zdjęcia przedstawiające ciekawe dachy
zielone, jak również informacje o życiu naszej organizacji. Wkrótce uruchomimy także forum, które mamy
nadzieję stanie się narzędziem do
transferu wiedzy na temat dachów
zielonych.
www.psdz.org.pl

stowarzyszenie

DACHY ZIELONE

Nowi członkowie
Do naszej organizacji dołączyli
nowi członkowie. Wśród członków
wspierających witamy firmę Sarch,
dystrybutora produktów marki Nophadrain, zajmującą się wprowadzaniem i propagowaniem na rynku
polskim sprawdzonych rozwiązań
architektury zrównoważonej z jednoczesną troską o środowisko, oraz
Ogrody Drama – firmę z 35-letnim
doświadczeniem w projektowaniu
oraz zakładaniu ogrodów i terenów
zieleni.
www.sarch.pl
www.ogrodydrama.pl
(opr. EPK)

wydarzenia

Jak zostać członkiem PSDZ?
Członkostwo w Naczelnej upowszechniania nowych technologii oraz podnoszenia świadomości
Organizacji Technicznej
ekologicznej społeczeństwa.

30 czerwca 2010 r. na posiedzeniu Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT przyjęto w poczet członków
nadzwyczajnych Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone”. Naczelna
Organizacja Techniczna jest jedną
z największych polskich organizacji
zrzeszających stowarzyszenia inżynierskie. FSNT-NOT definiuje swoją
działalność w następujący sposób:
Naczelna Organizacja Techniczna
jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje
społeczność techniczną, integruje
polskich techników i inżynierów,
działa na rzecz wzmocnienia roli
środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego
i zrównoważonego rozwoju. Członkostwo w posiadającej ponad 170
letnią tradycję wspólnocie otwiera
przed Stowarzyszeniem wiele możliwości rozwoju oraz stwarza okazje
do prezentowania wspólnych poglądów i problemów w odniesieniu
do kierunków i warunków rozwoju
edukacji, nauki, techniki w zakresie
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Projekt Leonardo da Vinci
Kolejnym osiągnięciem PSDZ jest
uzyskanie grantu z programu Leonardo da Vinci, który służy doskonaleniu kompetencji zawodowych
w ramach programu edukacyjnego
Unii Europejskiej „Uczenie się przez
całe życie”. Polskie Stowarzyszenie
„Dachy Zielone” jest partnerem projektu edukacyjnego dotyczącego
zakładania i pielęgnacji dachów zielonych wspólnie z Europejską Federacją Stowarzyszeń Dachów Zielonych
EFB, South Nottingham College oraz
organizacjami branżowymi ze Skandynawii, Grecji i Wielkiej Brytanii.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania potrzeb klientów
docelowych, kampania promocyjna
rozpowszechniająca ideę dachów
zielonych oraz szkolenia zawodowe.
Jest to wspaniała okazja do zainicjowania międzynarodowej współpracy
z innymi organizacjami europejskimi oraz zaistnienia Stowarzyszenia
w życiu publicznym.

Członkiem zwyczajnym PSDZ
może zostać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia, która złoży pisemną
deklarację zawierającą rekomendację 2 członków założycieli lub
członków Stowarzyszenia. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie
później niż w ciągu 2 miesięcy od
daty złożenia deklaracji. Członkowie zwyczajni posiadają prawo
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, korzystania z dorobku
i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, udziału w zebraniach,
konferencjach, wykładach oraz innych imprezach organizowanych
przez Stowarzyszenie oraz prawo
zgłaszania wniosków co do działalności PSDZ.
Firmy mogą przystąpić do
PSDZ jako członkowie wspierający.
Zgodnie ze Statutem członkiem

wspierającym może zostać każda
osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba
prawna działa w Stowarzyszeniu
przez swojego przedstawiciela.
Członkiem wspierającym staje się
po złożeniu pisemnej deklaracji
na podstawie uchwały Zarządu
podjętej nie później niż w ciągu 2
miesięcy od daty złożenia deklaracji. Członkowie wspierający nie
posiadają biernego i czynnego
prawa wyborczego, mogą jednak
brać udział z głosem doradczym
we władzach Stowarzyszenia,
poza tym posiadają takie prawa
jak członkowie zwyczajni.
Korzyści dla członków wspierających Polskiego Stowarzyszenia
„Dachy Zielone”:
t nadanie firmie tytułu: Członek
Wspierający Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone”
t prawo do posługiwania się tytułem Członek Wspierający PSDZ
we wszystkich materiałach rekla-

mowych i informacyjnych firmy
t prezentacja logo i nazwy członka
wspierającego na stronie PSDZ
z możliwością połączenia z własną domeną internetową
t prezentacja logo i nazwy członka wspierającego lub innego,
wskazanego przez firmę obrazu
podczas oficjalnych imprez organizowanych przez PSDZ
t prezentacja logo i nazwy członka wspierającego na oficjalnych
publikacjach PSDZ
t zniżki na udział max. 2 osób zgłoszonych przez członka wspierającego we wszystkich konferencjach i odpłatnych wydarzeniach
organizowanych przez PSDZ
t bezpłatne członkostwo max.
dwóch przedstawicieli członka
wspierającego w PSDZ
t prawo zgłaszania propozycji
uchwał i kierunków działania
PSDZ.
Informacje o Stowarzyszeniu,
statut i deklaracje członkowskie
dostępne są na stronie internetowej www.psdz.org.pl
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