Φυτεύουμε Δέντρα. Δημιουργούμε Δάση.
Αποκαθιστούμε τα εδαφικά οικοσυστήματα.

Φυτεύουμε παρέα!
#climateactionnow
Αποκατάσταση εδαφικών οικοσυστημάτων!
Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής είναι η
μεγαλύτερη πρόκληση του αιώνα που διανύουμε. Αν δε
λάβουμε άμεση δράση, οι επιπτώσεις της θα είναι
καταστροφικές, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα
βιομηχανικά οικοσυστήματα.
Είναι απαραίτητος ο συνδυασμός λύσεων που να περιορίζει
και να απομακρύνει τις εκπομπές άνθρακα από την
ατμόσφαιρα. Αλλάζοντας τον τρόπο ζωής μας, όσον αφορά
τις μετακινήσεις, τις διατροφικές συνήθειες και τον τρόπο
παραγωγής ενέργειας, μπορούμε να συμβάλλουμε στον
περιορισμό των εκπομπών αυτών.
Οι τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα είναι
σημαντικές, και πρέπει να αναπτυχθούν, ωστόσο είναι
ακόμη αρκετά ακριβές.

Υποστηρίζουμε τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ:

*Πρόσφατες έρευνες από την αναφορά: Climate Change and Land (IPPC), The global tree restoration
potential (Science Magazine); The trillion trees solution (Crowther Institute); Drawdown (Paul Hawken).

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το Life Terra μέσω του προγράμματος LIFE

Γιατί δέντρα;
Η φύση μάς προσφέρει μια αποτελεσματική,
οικονομική και εύκολα κλιμακούμενη λύση. Οι
δενδροφυτεύσεις είναι η πιο οικονομική και,
παράλληλα, η πιο αποτελεσματική μέθοδος
δέσμευσης του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.
Πρόσφατες έρευνες* αποδεικνύουν πως η φύτευση δέντρων
είναι η καλύτερη προσφερόμενη μέθοδος για την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Οι δενδροφυτεύσεις μέσω του Life Terra θα σας επιτρέψουν
να:
▪ Προσκαλέσετε τους εργαζομένους, τους πελάτες και
άλλους ενδιαφερόμενους στη διαδικασία φύτευσης ενός
δέντρου
▪ Παρακολουθείτε την ανάπτυξη των δέντρων που φυτέψατε
μέσα από την εφαρμογή μας
▪ Συμβάλλετε στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
▪ Συμβάλλετε στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
▪ Συμμετάσχετε στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης
ανάπτυξης
▪ Γίνετε μέρος ενός μοναδικού κινήματος με στόχο να γίνει ο
πλανήτης μας πιο πράσινος

500 εκατομμύρια δέντρα μέχρι το 2025
Αφήστε μια κληρονομιά που να αξίζει!
Το Life Terra έχει ως στόχο την αποκατάσταση της σχέσης μας με τη Γη, επιτρέποντας στους
ανθρώπους να συμβάλλουν στο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Οργανώνουμε τις
δενδροφυτεύσεις, επιμορφώνουμε τις νέες γενιές και αναπτύσσουμε μια εφαρμογή για την
παρακολούθηση των δέντρων.

Οι στόχοι μας:
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2.
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Δέσμευση

Σύνδεση

Καινοτομία

Έμπνευση

Καινοτομούμε με
παρακολούθηση των
δέντρων μέσω δορυφορικής
τεχνολογίας, ώστε να
παρέχουμε σε πολίτες και
ειδικούς ακριβή και διαφανή
πληροφόρηση για τα δέντρα
που φύτευσαν

Εμπνέουμε τη νέα γενιά
Ευρωπαίων πολιτών να
αναπτυχθεί ενάντια στις
προκλήσεις της κλιματικής
αλλαγής, μέσα από ένα μοναδικό
επιστημονικό (STEM)
πρόγραμμα κατάρτισης
βασισμένο στη βιωσιμότητα και
την αειφορία

Συμμετοχή πολιτών και
ενδιαφερόμενων -ρεκόρ
σε αριθμό- για τη λήψη
άμεσης κλιματικής δράσης
μέσω της
δενδροφύτευσης

Συνδέουμε τους
συμμετέχοντες μέσω μιας
καινοτόμας διαδικτυακής
πλατφόρμας και μιας
εφαρμογής (app) ώστε να
θέσουμε τις ορθές βάσεις
της δενδροφύτευσης

Τι μας καθιστά μοναδικούς
▪ Φυτεύουμε το κατάλληλο δέντρο, στο σωστό
σημείο, έχοντας γνώση και εξειδίκευση
▪ Παρακολουθούμε κάθε δέντρο που φυτεύεται
μέσω ενός μοναδικού συστήματος σήμανσης
▪ Εκπαιδεύουμε τις νέες γενιές στη βιωσιμότητα
και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής
▪ Αναπτύσσουμε κοινότητες, καθώς οι
δενδροφυτεύσεις έχουν ισχυρό αντίκτυπο στις
τοπικές κοινωνίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το Life Terra μέσω του προγράμματος LIFE

Οι στόχοι μας για το 2025
Είμαστε φιλόδοξοι γιατί γνωρίζουμε πως ο κόσμος έχει ανάγκη δράσης ενάντια στην
κλιματική αλλαγή σήμερα! #climateactionnow
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Συμμετέχουσες
σχολικές τάξεις

Επίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο
Δρούμε τοπικά, σκεφτόμαστε παγκόσμια

Μια δυνατή ομάδα
Είμαστε περήφανοι που συμμετέχουμε σε μία κοινοπραξία με 16 εταίρους από 8 χώρες της ΕΕ, οι οποίοι
ενώνουν τις γνώσεις, την εξειδίκευση, το δίκτυο δράσης τους, την τεχνολογία και την τεχνογνωσία, την
εκπαίδευση και την επικοινωνία.
Το πρόγραμμά μας είναι εγκεκριμένο και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του
προγράμματος LIFE.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει το Life Terra μέσω του προγράμματος LIFE

