
Warszawski Festiwal Świadomej Konsumpcji
Cafe Kulturalna, Teatr Dramatyczny, Kinoteka, Plan B, Powiększenie

8-10 maja 2009

Zrób to sam. Napraw. Wymień się. Jest mnóstwo alternatyw dla kupowania. A jeśli kupujesz, kupuj z 
głową. Nie daj się wkręcić w wir  konsumpcji. Zastanów się, co wkładasz do koszyka, dlaczego, dla 
kogo i jakie to ma skutki. Sprawdź, jaki świat kształtują twoje pieniądze.

Od lat szukamy sposobów na bardziej odpowiedzialne społecznie i ekologicznie życie. Rozejrzyjmy się 
dookoła - Warszawa daje nam mnóstwo okazji do działania. Targi z  lokalną żywnością, sklepy z 
używaną odzieżą, balkony i ogródki czekające na hodowane przez nas warzywa, no i przede wszystkim 
ludzie. Korzystajmy z doświadczeń wszystkich pokoleń. Bo świadoma konsumpcja to nie nowość. To 
też nic trudnego. Podczas Dekonsumpcji zobaczysz jakie są alernatywy dla kupowania i dlaczego warto 
się w to włączyć.

Grupa eFTe Warszawa we współpracy z festiwalem DocReview, Cafe Kulturalną, Teatrem 
Dramatycznym i Powiększeniem zapraszają na drugą już edycję dwudniowego święta świadomej 
konsumpcji. Przed Tobą weekend pełen działania, myślenia, rozmawiania, wspólnego znajdowania 
nowych dróg świadomej konsumpcji i łamania starych przyzwyczajeń. 

8-10 maja 2009 całymi dniami w otwartej warszawskiej przestrzeni
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Jak trafić? 
>>> Mapa miejsc festiwalowych

Jeśli jesteś spoza Warszawy, chcesz przyjechać, ale nie masz się gdzie zatrzymać  na noc, spróbuj 
www.couchsurfing.org ! 

A na przejazd sprawdź www.wspolnedojazdy.pl; www.nastopa.pl i www.jedziemyrazem.pl. 

W trakcie festiwalu zapewniamy na miejscu opiekę  nad dziećmi oraz indywidualne tłumaczenie na 
angielski/francuski. Więcej info: Kasia Szeniawska:  kasia@efte.org +48 696 095 282

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupa eFTe Warszawa
Jesteśmy grupą osób myślących i działających na rzecz 
świadomej konsumpcji. Nie jesteśmy grupą ekspertów, ale 
staramy się wiedzieć, coraz więcej o konsekwencjach naszych 
zakupów, tą wiedzą chcemy się dzielić. eFTe to ludzie, 
myślenie i działanie oraz codzienne wybory konsumenckie.

Chcesz wiedzieć więcej lub nas spotkać - napisz!! 
grupa@efte.org >>> www.efte.org 
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