TRANSITION STREETS
ULICE TRANSITION

Transi on Streets to sprawdzony, przetestowany i
nagrodzony projekt na rzecz zmiany społecznej
promujący ograniczenie zużycia energii i emisji
CO2, oszczędność pieniędzy, a także wzmocnienie
więzi sąsiedzkich.
Transi on Streets ma na celu stworzenie sieci
społeczności wspierających i inspirujących się
nawzajem w dążeniu do dobrostanu i osiągnięciu
rezyliencji wobec zmian klimatycznych. Dzięki
samoorganizacji, grupy rozwijają swoje
umiejętności i pogłębiają świadomość potrzebną
do wspólnego działania, które podejmują jako
społeczności reagujące na zmiany klimatyczne w
bezpiecznej atmosferze wzajemnego wsparcia.
Program wspiera inicjatywy grup sąsiedzkich na
rzecz ludzi i planety tak, abyśmy szczęśliwie
pokonali kryzys i przemienili miejsce, w którym
żyjemy w sferę pełną nowych możliwości.

Wesprzyj nas przez Givey

Czy chcesz włączyć się w działania grupy
sąsiedzkiej? A może nawet zostać jej liderem?
Czy możesz zaprosić 3 lub 4 osoby z sąsiedztwa do
takiej grupy? Otrzymasz wsparcie i weźmiesz
udział w szkoleniu. Prosimy, skontaktuj się z nami
– linki znajdziesz z tyłu ulotki.
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Możesz też zapoznać się bliżej z przykładowymi
projektami ruchu Transi on czytając polską
wersję Essen al Guide to Doing Transi on
dostępną na stronie:
h ps://transi onnetwork.org/resources/razemku-przemianie-swiata-niezbednik-projektow-wduchu-transi on/
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Transi on Telford, będąc częścią światowego
ruchu Transi on Network na rzecz społecznej
przemiany, stawia sobie za cel zachęcenie
mieszkańców Telford do zmniejszenia śladu
węglowego. Pomagamy ludziom i organizacjom w
uniezależnieniu się od paliw kopalnych oraz w
osiągnięciu rezyliencji, czyli odporności wobec
zagrożeń, jakie niesie ze sobą zmiana klimatu.
Osiągamy ten cel poprzez podnoszenie poziomu
świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz
koordynowanie zaangażowania w działania i
inicjatywy podejmowane przez społeczność na
poziomie lokalnym.
Zapraszając do współpracy mieszkańców, szkoły,
przedsiębiorstwa i inne grupy mamy nadzieję
stworzyć więzi między osobami mieszkającymi lub
pracującymi w Telford i okolicach.
Co możemy zrobić, żeby żyć w sposób
zrównoważony? Transi on pomaga odzyskać
suwerenność gospodarczą, pobudzić
przedsiębiorczość, stworzyć nowe modele pracy,
zyskać nowe umiejętności, a także utkać sieć
kontaktów i wsparcia.
Chcesz dowiedzieć się więcej o ekonomii
zrównoważonego rozwoju? Poznać bliżej ruch
Transi on? Założyć kooperatywę spożywczą ze
zdrową żywnością? – Dołącz do nas jako ochotnik
i podziel się swoimi pomysłami!

ENERGIA

WSPÓLNY OGRÓD – WSPÓLNE ZBIORY
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Dla wszystkich mieszkańców naszej okolicy, także
dla dzieci stwarzamy okazje do rozwijania
wrodzonej ciekawości świata poprzez uprawę
ogródków. Dajemy inspiracje do projektów,
dzielimy się zasobami (np. sadzonkami i
nasionami) oraz dobrymi praktykami naszej
społeczności. To nie tylko buduje więzi, ale też
pomaga zazielenić naszą okolicę.
Oto przykłady realizowanych przez nas projektów:
Permakulturowy Ogród w Green Wood Centre w
Ironbridge oraz ogród społeczny Community
Garden w Leegomery. Oba są uprawiane przez
ochotników, a środki nansowe pochodzą z
darowizn i dotacji. Potrzebujemy ochotników! Czy
możesz poświęcić godzinę tygodniowo? Zadbasz o
zdrowie, otrzymasz darmową żywność, nawiążesz
przyjaźnie i nauczysz się czegoś nowego!
Jako organizacja charytatywna organizujemy co
roku 3 wydarzenia: Seed Swap, Plant Swap i
Harvest Share, podczas których wymieniamy się
kolejno nasionami, sadzonkami i wreszcie
zbiorami. Więcej info na naszej stronie www.

Wspieramy system energetyczny, który służy
teraźniejszym potrzebom i pozwala ze spokojem
myśleć o przyszłości. Promujemy odnawialne
źródła energii, np. solarne, a także wydajność
energetyczną.
Budujemy farmy fotowoltaiczne i składamy
wnioski o pozwolenia na budowę kolejnych w
Shropshire. Już kilka powstało w okolicy, w tym
jedna należąca do samorządu lokalnego przy
zjeździe z drogi A442 obok Horton oraz farma
Tiddiecross o mocy 10 MW w pobliżu
Wrockwardine.
Transi on Telford stale współpracuje z radą
miasta w zakresie rozwoju lokalnych planów ze
szczególnym uwzględnieniem nowych systemów
energii odnawialnej.

KAWIARENKA NAPRAW
N i e w y r z u c a j p o p s u t y c h s p r zę t ó w a n i
podniszczonych ubrań. Zasługują na drugie życie!
Przynieś je do naszego punktu napraw, gdzie
zreperuje je jeden z naszych wolontariuszy.
Transi on Telford wspiera kawiarenkę napraw od
czasu jej powstania.
Chcemy uniknąć nadmiernej konsumpcji i
wyczerpania zasobów środowiska naturalnego,
dlatego wyznajemy zasadę czerpania z zasobów
lokalnych i dzielenia się czym tylko można. A więc
nie powiększaj góry śmieci, przyjdź do kawiarenki
napraw!
Kontakt:
h ps://www.facebook.com/telfordrepaircafe/

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych

INKUBATOR POPRAWY KLIMATU
Transi on Telford dąży do współpracy z radą
miasta na rzecz rozwoju i poprawy lokalnej
infrastruktury, która ma służyć obecnym i
przyszłym użytkownikom pojazdów
elektrycznych.
PAMIĘTAJ O ODPOWIEDZIALNYM RECYKLINGU TEJ ULOTKI

Wspieramy inicjatywę „Climate Ac on Hub” w
Telford. Polega ona na współpracy grup
ochotników, którzy mają zachęcić lokalną
społeczność do pracy na rzecz zrównoważonej
przyszłości. Gdy będziemy działać razem, łatwiej
sprostamy wyzwaniom stawianym nam przez
zmiany klimatyczne.
Odwiedź nas na: h ps://climateac onhub.org.uk

