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Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością przekazujemy do Waszych rąk Katalog o Fundacji Tulipan.

Chcemy Was poinformować i zapoznać z celami Fundacji Tulipan.

Naczelnym celem Fundacji jest pomoc chorym dzieciom, niepełnosprawnym, osobom starszym.

Fundacja Tulipan jest innowacyjna w swoich działaniach, środki na niesienie pomocy zdobywa 

poprzez inicjowane programy gospodarcze i akcje.

Stale jesteśmy zmotywowanie wieloma problemami społecznymi, działania nasze prowadzimy 

dwutorowo, obecnie realizujemy program humanitarno - charytatywny.

Wspieramy akcje  ratowania pszczół i owadów zapylających powołując do życia Greenpeace

program „Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom” 

z naczelnym hasłem jest „domek w każdym ogrodzie, działce, sadzie”.

Życzę Wam aby Wasze uczestnictwo w programie Fundacji Tulipan było misją ratowania 

pszczół i owadów zapylających od których zależy nasze życie na ziemi.

 stnieje poważne zagrożenie dla ludzkiego życia na ziemi spowodowane drastycznym obniżeniem się I
ilości pszczół miododajnych, pszczół dzikich i owadów zapylających, które żyją obok nas zapylając kwiaty 

warzywa i owoce. Naukowcy biją na alarm, a ich statystyki wykazują zmniejszającą się ilość pszczół

i owadów zapylających. Brak pszczół i owadów to spadek plonów oraz gorsza jakość warzyw i owoców. 

Główną przyczyną zagrożenia jest pęd cywilizacyjny, nadmierne nawożenie i chemizacja upraw.

Kolejną przyczyną to technika budowlana, gładkie ściany domów powodują, że nie mają się gdzie one 

podziać, kiedyś zakładały swoje siedliska w szczelinach domów. Dzikim pszczołom i owadom należy pomóc 

już dziś stwarzając im warunki do życia w postaci domków z naturalnym materiałem gniazdowym.

Pomoc każdego z nas jest prosta. Przyłącz się do akcji ratowania pszczół i owadów zapylających nabywając 

domek-hotel i umieść go w swoim obejściu, pszczoły i owady chętnie go zasiedlą.

W przypadku braku działki, ogrodu przystąp do akcji wspierając działania nansowo Fundacja umieści twój 

domek w organizowanych centrach zapylaczy w najbliższej okolicy, powiadomimy Cię o numerze domku 

i usadowieniu. Wszystkich uczestników akcji zamierzamy identykować naklejką, emblematem aby wzbudzić 

społeczną potrzebę honorowej adopcji pszczół. Dla wszystkich uczestników programu posiadamy dodatkowe 

bonusy rzeczowe, głównym bonusem akcji jest Rejs statkiem pasażerskim dookoła świata.

Jak dbać o populacje i coroczną obecność dzikich pszczół i owadów zapylających

w Waszym ogrodzie, działce, sadzie

Pszczoły i owady chętnie zasiedlą przygotowane przez nas ludzi domki z naturalnym materiałem 

gniazdowym. Domek należy umieścić w miejscu bezpiecznym w pobliżu upraw, które maja zapylać.

Domek należy umieścić w miejscu nasłonecznionym, zawietrznym w kierunku południowy wschód, 

południowy zachód.  Istotą jest aby otwory wylotowe skierowane były na stronę południową. 

, wymienić należy nowy materiał gniazdowy.Należy pamiętać, aby nie dopuści do rozwoju pasożytów

Fundacja Tulipan w oferowanych przez siebie domkach opracowała najdogodniejszą i najtańszą formę 

wymiany pakietu siedliskowego. Każdy zakupiony domek posiada adres Fundacji oraz formę zamówienia 

nowego modułu siedliskowego. Koszt modułu siedliskowego jest znikomym kosztem  do zakupionego domku.

Na co zostaną przeznaczone pieniądze z akcji humanitarno - charytatywnej „Pszczoły 

Ludziom, Ludzie pszczołom”

Pieniądze zostaną przeznaczone na działalność Fundacji i cele statutowe, pomoc przyjętym podopiecznym.

Ciężko chorym dzieciom, osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym.

Prowadzenie programu Polska przyjazna pszczołą i owadom zapylającym.

Na realizację programu ratowania pszczół i owadów zapylających, adopcji domków, ochrony pasiek oraz 

ochrony od nadmiernej chemizacji, oświaty która jest powodem degradacji pszczół miododajnych, pszczół 

dzikich i owadów zapylających.

*więcej informacji dotyczących bonusów na stronie internetowej fundacji.

Adres kontaktowy:   Fundacja Tulipan
                                 46-200 Kluczbork
                                 ul. Gen Sikorskiego 4
Telefon stacjonarny: 77 403 09 05
Telefon komórkowy: 731 824 374
Strona internetowa: fundacja-tulipan.pl 
Adres email:             biuro@fundacja-tulipan.pl
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