
ПИР
по време на криза?

Живеем във време на световна икономическа криза, на 
дефицит на добродетели, на девалвация на ценности, на 

горещи военни конфликти и студени междуличностни 
отношения, на глобално затопляне, тотално изчерпване и на 
пълно занемаряване на планета, дом, държава. Възможно ли 

е да се пирува в такова време? 

Възможно е! Ако се сетим, че все още сме хора! Че сме 
родени творци, че красотата е навсякъде  около нас, стига да 

можем да я забележим или създадем. Че въображението, 
радостта и играта са присъщи на всяко дете, а значи ги има и 

в нас, забравени при мечтите и спомените от детството. Че 
Земята е наш Дом и че нямаме друг, с който да я заменим. 

Затова ви предлагаме:

Поправяй 
онова, което може да бъде поправено, вместо да го 

изхвърлиш. Ако имаш възможност, купувай качествени 
продукти, а не еднодневки – така ще поощриш коректните 

производители и търговци, а не мошениците.

Използвай за друго

ако не можеш да поправиш. На този плакат ще намериш 
множество страхотни идеи как да дадеш нов живот на 

старите си вещи. Ако не се сещаш за какво да ги използваш 
сам, подари или ги размени за нещо друго, което ще ти е 

полезно.

Рециклирай

изхвърляй боклука разделно, прави си компост от 
хранителни и растителни отпадъци, купувай продукти с 

опаковки, които се рециклират или разграждат.  

„Reduce, repair, reuse, recycle, re-imagine.” -  Намалявай, 
поправяй, използвай за друго, рециклирай, погледни света с 
нови очи. Така ще спестиш пари, ще намалиш замърсяването 
на планетата и изчерпването на природните й ресурси. Върни 

се малко назад към позабравения, но практичен, уютен и 
изпълнен с любов свят на нашите предци! Съчетай модерните 
технологии с прагматизма! Нека създадем един по-добър свят 
- за теб и мен, за семействата и приятелите ни, за потомците, 

за всички. Свят, в който има място и ресурси за всички.

За един по-добър свят!
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