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21 MARCA 
kolorowe skarpetki na stopach oznaczają:

KOCHAM CIĘ TAKIM, JAKIM JESTEŚ !

Wiesz dlaczego Światowy Dzień
Osób z Zespołem Downa
wypada właśnie 21 marca? 
Zbieżność z pierwszym dniem
wiosny jest przypadkowa, choć
powody do świętowania
rewelacyjnie się uzupełniają. 
W rzeczywistości liczba 21
oznacza parę chromosomów, 
w której pojawia się trzeci,
nadprogramowy chromosom 
w DNA osób chorych na zespół
Downa. 

Dzień ten usankcjonowano 
w ramach inicjatywy
stowarzyszenia Down Syndrome
International w 2005 roku.
Jego międzynarodowym
symbolem stały się kolorowe
skarpetki, zwłaszcza zabawne
skarpetki nie do pary. 
Kiedy je nosimy, wyrażamy
tolerancję, zrozumienie i wsparcie
dla osób chorych. Wysyłamy też
sygnał o miłości do tego, co inne 
i niezwykłe.

Mimo iż coraz popularniejsze, kolorowe skarpetki nie do pary nadal uważane są za wyjątkowe i sprawiają, że
ich właściciel wyróżnia się w tłumie. Tak samo na co dzień czują się osoby z zespołem Downa – odmienne na
tle jednolitego tłumu. 21 marca zakładamy dwie inne skarpetki, by pokazać, że bycie "innym niż inni" nie
oznacza niczego złego.
Nie musimy rozdawać ulotek, które zapewne i tak wylądowałyby w śmietniku. Kiedy osoby niewtajemniczone
zobaczą ludzi noszących dwie inne skarpetki, zainteresują się przyczyną, wpiszą hasło w Google i tak oto
dowiedzą się o akcji.
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DOSKONAŁA LICZBA FI
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#bezlaniawody

Marnowanie
wody jest 
w dzisiejszych
czasach
problemem na
dużą skalę.
Przyzwyczailiśmy
się do
komfortu,
jakim jest
dostęp do
wody w każdej
ilości 
i w każdej
chwili. A o tym,
że trudno bez
niej
funkcjonować,
przypominamy

sobie dopiero
w momencie
awarii.
Światowy
Dzień Wody,
obchodzony
22 marca, ma
na celu
uświadomienie
ludziom, którzy
wody pitnej
mają jeszcze
pod
dostatkiem, że
w wielu
miejscach na
naszej
planecie jest
ona
niedostępna. 

Wiele
organizacji, 
w tym ONZ,
alarmuje, że
pitnej wody na
świecie ciągle
ubywa 
i jedynie
podjęcie
odpowiednich
działań uchroni
nas przed
katastrofalną 
w skutkach
suszą. 
Na problemy 
z dostępem do
wody pitnej
mają wpływ

głównie
zmiany
klimatyczne,
będące
wynikiem
działalności
człowieka.
Jednak nie bez
znaczenia
pozostaje to,
że na świecie
jest coraz
więcej ludzi 
i każdy 
z nich
potrzebuje
wody oraz
jedzenia, do
produkcji

którego
również
konieczna jest
woda. 

Abyśmy nie
musieli
borykać się z
niedostatkiem
wody, oprócz
ogólnoświatowych
działań 
w postaci
wdrażana
nowych
technologii 
i regulacji
prawnych,
każdy z nas

może podjąć
działania
przyczyniające
się do
oszczędzania
wody. 
Wystarczy
wprowadzić
kilka nawyków,
które pomogą
zaoszczędzić
wodę.
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