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THIS PLANET
OUR HOME



ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Η We4all είναι ένας μη κερδοσκοπικός Περιβαλλοντικός
Οργανισμός που ξεκίνησε την δράση του το καλοκαίρι του
2018 μετά από τις καταστροφικές φωτιές στο Μάτι
Αττικής, που στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 100
συνανθρώπους μας.

Μέχρι σήμερα έχουμε κερδίσει την αγάπη και την
υποστήριξη εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον
κόσμο, πολλοί από τους οποίους είναι εθελοντές μας,
συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθειά μας για την
διάσωση του είδους μας.

IG: we4all_official
FB: we4all



ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

“ Να δούμε την ανθρωπότητα να συνυπάρχει σαν μια μεγάλη 
οικογένεια, σε αρμονία με την φύση και τις υπόλοιπες μορφές 
ζωής”

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

“ Να βοηθήσουμε την Γη να θεραπευτεί και να θυμίσουμε 
στους ανθρώπους ότι αυτός ο πλανήτης είναι το σπίτι μας”



ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
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Η We4all είναι ενεργεί σε 3 βασικούς τομείς δράσης:

Δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις και προστασία των δασών στην 
Ελλάδα αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο (Green Planet)

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση για παιδιά σε 
σχολεία (Green Future)

Περιβαλλοντικές δράσεις συμπερίληψης και αλληλεγγύης μαζί 
με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (Green Hope)



GREEN PLANET

Η We4all έχει φυτέψει μέχρι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα
σε όλη την Ελλάδα αλλά και διάφορα μέρη του κόσμου, όπως
Η.Π.Α., Ουγκάντα, Νιγηρία, Κένυα, Ινδονησία, Ιταλία κ.α.

Είμαστε επίσημοι συνεργάτες του Ο.Η.Ε. στο πρόγραμμα 
Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων, ενώ συνεργαζόμαστε με 
πάνω από 100 τοπικές αρχές και φορείς για την 
πραγματοποίηση του έργου μας. 



GREEN FUTURE

Επικεντρωνόμαστε στα παιδιά και στην αύξηση της 
περιβαλλοντικής τους επίγνωσης. 

Σε αυτή μας την προσπάθεια, εκπαιδεύουμε εκατοντάδες παιδιά
κάθε εβδομάδα, βοηθώντας τα να μάθουν περισσότερα για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας και με ποιον τρόπο
μπορούν τα ίδια να διάγουν μια πιο βιώσιμη καθημερινή ζωή.



GREEN HOPE

Πιστεύουμε ότι κάθε άνθρωπος έχει ίσα δικαιώματα
στη ζωή και στην συμμετοχή σε κοινωνικές και
περιβαλλοντικές δράσεις που έχουν σαν στόχο την
βελτίωση του πλανήτη μας.

Ξεκινήσαμε έτσι, μια προσπάθεια με στόχο την 
αλληλεγγύη και την περιβαλλοντική θετική δράση, η 
οποία εντάσσει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο έργο 
μας και υποστηρίζει κοινότητες που το έχουν ανάγκη σε 
όλο τον κόσμο. 



Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Η We4all ίδρυσε την «Περιβαλλοντική Συμμαχία», η οποία 
αποτελείται από εταιρείες και φορείς που υποστηρίζουν 
εμπράκτως το Περιβαλλοντικό και Κοινωνικό μας έργο. 

Χωρίς την δική τους βοήθεια, τίποτα από όσα έχουμε 
πετύχει δεν θα ήταν εφικτό.

Καλωσορίζουμε καθημερινά περισσότερες εταιρείες στην 
Συμμαχία μας, οι οποίες αναγνωρίζουν το μερίδιο ευθύνης που 
τους αναλογεί για την επιβίωση του πλανήτη αλλά και του 
ίδιου του Ανθρώπινου είδους. 

Ακολουθούν τα επίπεδα μέλους στην 
Περιβαλλοντική Συμμαχία:



1: SUPPORTER

Αυτό το επίπεδο ισοδυναμεί με την φύτευση έως 100 
δέντρων εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σε όλο 
τον κόσμο αλλά και την γενικότερη στήριξη του 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού μας έργου. 

Τοποθέτηση της εταιρείας ως Supporter στο site 
μας.

Παραχώρηση του σήματος Υποστηρικτή της 
περιβαλλοντικής Συμμαχίας για τοποθέτηση στον χώρο 
της εταιρείας ή στα ηλεκτρονικά της μέσα. We4all  

SupporterΠροαιρετικά αν ζητηθεί: Πιστοποιητικό φύτευσης 
των δέντρων. 



2: ALLY

Αυτό το επίπεδο ισοδυναμεί με την φύτευση έως 400 
δέντρων εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σε όλο τον 
κόσμο αλλά και την γενικότερη στήριξη του 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού μας έργου. 

Τοποθέτηση της εταιρείας ως ALLY στο site 
μας.

Παραχώρηση του σήματος Υποστηρικτή της περιβαλλοντικής 
Συμμαχίας για τοποθέτηση στον χώρο της εταιρείας ή στα 
ηλεκτρονικά της μέσα. We4all  

Ally Προαιρετικά αν ζητηθεί: Πιστοποιητικό φύτευσης των δέντρων. 



3: GUARDIAN

Αυτό το επίπεδο ισοδυναμεί με την φύτευση έως 1.000 
δέντρων εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σε όλο τον 
κόσμο αλλά και την γενικότερη στήριξη του 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού μας έργου. 

Τοποθέτηση της εταιρείας ως GUARDIAN στο site 
μας.
Παραχώρηση του σήματος Υποστηρικτή της περιβαλλοντικής 
Συμμαχίας για τοποθέτηση στον χώρο της εταιρείας ή στα 
ηλεκτρονικά της μέσα. 
Αναφορά σε ένα story του Instagram & facebook.

Αναφορά σε μια ανάρτηση στο facebook..

Τοποθέτηση της δράσης στο site μας με περιγραφή και 
αναφορά στην εταιρεία.

We4all  
Guardian

Προαιρετικά αν ζητηθεί: Πιστοποιητικό φύτευσης των 
δέντρων. 



4: EARTH PROTECTOR

Αυτό το επίπεδο ισοδυναμεί με την φύτευση έως 5.000 δέντρων εκεί 
όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη σε όλο τον κόσμο αλλά και την 
γενικότερη στήριξη του περιβαλλοντικού και κοινωνικού μας έργου. 

Όλα τα ανταποδοτικά των προηγούμενων επιπέδων

Αυτόνομη ανάρτηση σε Instagram & Facebook

Τιμητική πλακέτα Earth Protector.

We4all  
Earth Protector

Αποστολή δελτίου τύπου σε 5 μέσα ενημέρωσης.



5: GLOBAL DEFENDER

Αυτό το επίπεδο ισοδυναμεί με την φύτευση έως 20.000 δέντρων εκεί όπου υπάρχει 
μεγαλύτερη ανάγκη σε όλο τον κόσμο αλλά και την γενικότερη στήριξη του 
περιβαλλοντικού και κοινωνικού μας έργου. 

Το Global Defender θεωρείται από εμάς σαν ένα επίπεδο σεβασμού και κύρους από 
μια εταιρεία η οποία είναι μεγάλος υποστηρικτής του έργου μας και συνεργάζεται μαζί 
μας για την βελτίωση του πλανήτη και της κοινωνίας μας. 

Όλα τα ανταποδοτικά των προηγούμενων επιπέδων.

Τιμητική πλακέτα Global Defender. We4all  
Global DefenderΑποστολή δελτίου τύπου σε τουλάχιστον 20 μέσα ενημέρωσης.



TAILOR MADE
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μας αρέσει να συζητάμε και να δημιουργούμε συνεργασίες ειδικού
τύπου για εταιρείες που επιθυμούν να επικεντρώσουμε την δράση
μας σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Για παράδειγμα:

Team building περιβαλλοντικές δράσεις για εργαζόμενους

Ενημερωτικά workshops

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία.

Δράσεις αλληλεγγύης και συμπερίληψης περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Προϊοντικές εκστρατείες συνδεδεμένες με περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. 



ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ



ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ



ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας:
www.we4all.com
info@we4all.com

Όλες οι δωρεές προς την WE4ALL στηρίζουν τις προσπάθειές μας να
προστατεύσουμε τον πλανήτη, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για
την κλιματική κρίση και να φυτέψουμε περισσότερα δέντρα.

Η WE4ALL ΑΜΚΕ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα
την Αγία Παρασκευή Αττικής στην Ελλάδα.

Για πολίτες και εταιρείες των Η.Π.Α. η WE4ALL INC είναι
μια 501(C)3 μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα το Όρεγκον.

http://www.we4ll.com/
mailto:info@we4all.com

