#A SEED FOR
REBLOOMING
Głównym celem projektu jest zapewnienie
całorocznej produkcji warzyw. Ponadto Nina
stara się o certyfikat ekologiczny.
Przywrócenie produkcji w szklarni pozwoli
więc na uprawę szerokiej gamy produktów
ekologicznych wysokiej jakości.
Umożliwi to również obniżenie cen produktów
dla konsumentów, sprawi, że sezonowość
produktów nie będzie tak istotna, oraz

HISTORIA NINY
2011

ABOUT NINA
Nina od zawsze interesowała się uprawą roślin
i kształtowaniem krajobrazu. Nina wraz z mężem
otworzyli studio architektury krajobrazu "Ant"
w Gorłowce w obwodzie donieckim, gdzie w końcu
mogła realizować swoje pasje, również zawodowo.

2014-2015
W 2014 roku we wschodniej Ukrainie rozpoczął się
konflikt zbrojny. Nina i jej rodzina zostali zmuszeni
do opuszczenia swojego domu. Zamieszkali we wsi
Ołeksandriwka, gdzie Nina założyła ogród
"Aleksandrovsky".

2017

pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy.

PRZEKAŻ
KAMPANIA CROWDFUNDINGOWA

ZIARNO
ODNOWY
Twoja pomoc przyczyni się do
odbudowy zrównoważonego
gospodarstwa i szklarni Niny
Radchenko, zniszczonych przez
wojnę w Ukrainie.

Mając około 25 ha ziemi, Nina i jej mąż założyli nowy
biznes. Postawili tam swoją pierwszą szklarnię
z poliwęglanu do uprawy kwiatów i warzyw.

2021
W 2021 roku została postawiona druga szklarnia
poliwęglanowa. Nina pracowała nie tylko nad
uprawą roślin, lecz także świadczyła usługi jako
architekt krajobrazu.

2022
Po rozpoczęciu się rosyjskiej inwazji 24 lutego,
ostrzał wojskowy doszczętnie zniszczył szklarnie
i wszystkie uprawy Niny. Nina i jej rodzina musieli
ponownie uciekać – tym razem do miasta Równe
w zachodniej Ukrainie.

CO JEST
POTRZEBNE DO
ODBUDOWY?

ZASIEJ Z NAMI
ZIARNO ODNOWY
i pomóż Ninie w odbudowie
szklarni, która została zniszczona w

1 SZKLARNIA
POLIWĘGLANOWA

12 830 €

wyniku wojny w Ukrainie. Pomóż jej
wrócić do zrównoważonej uprawy
kwiatów i warzyw.

KONSTRUKCJA

SKŁADAJĄCA SIĘ Z 25 RAM
ZAPEWNIAJĄCA DODATKOWĄ
WENTYLACJĘ

1 854 €

MATERIAŁY
DO BUDOWY FUNDAMENTÓW

1 684 €

OGRZEWANIE
SZKLARNI

DZIĘKUJEMY!
Każda dotacja jest jednym
ziarnem, które przyspieszy
odbudowę szklarni
i sprawi, że prawdziwe ziarna
będą mogły kiełkować.

ZIARNO
ODNOWY
KAMPANIA CROWDFUNDINGOWA
www.ccb.se/seed-for-reblooming LUB
www.gofundme.com/a-seed-for-reblooming
secretariat@ccb.se

1 648 €

Kwota całkowita 19 629 €

Jako Koalicja Czystego Bałtyku rozpoczęliśmy kampanię
crowdfundingową dla Niny, ponieważ jednym z naszych
priorytetów jest promocja ekologicznych
i zrównoważonych praktyk rolniczych i ponieważ prawo
do życia w pokoju jest równie ważne.
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