Доброго дня)
Ось історія про мене:
Привіт! Мене звати Ірина Душина, я учениця 9-го класу Києво-Печерського ліцею
№171 "Лідер", який знаходиться в місті Києві. Мені 15 років). З дитинства я не була
байдужою до несправедливості і пригнічення дитячої точки зору. Тому завжди
була активісткою і вірю, що діти теж можуть щось змінити. Не можна хоронити свої
ідеї, своє бачення життя тільки тому, що ти дитина і вважаєш, що тебе не
почують.Варто пробувати, і тоді досягнеш! -ось девіз мого життя. Я щиро люблю
свою країну і хочу зробити все для її покращення.
Мені подобаються активні види відпочинку. Так з раннього дитинства я займаюсь
кінним спортом та різними стилями танцю.
Влітку прийняла участь в конкурсі "Eco relay 2012" , який проводять компанія
Панасонік, Юнеско та Фонд братів Кличків. Цей конкурс закликає всіх берегти
природу та робити все можливе для покращення екології. Я зайняла перше міце в
Україні і хочу розповісти вам про основні ідеї свого проекту.
Найбільшу увагу до себе привернула моя ідея "Еко-кросівки". Суть ідеї полягає в
тому, що кожного дня ми робимо тисячі кроків і від цього можемо отримувати ще
додаткову користь - виробляти та накопичувати електроенергію. Для цього я
пропоную кросівки, в підошві яких розташовуються спеціальний електромеханізм,
який при настисканні вибробляє електроенергію. Ця енергія накопичується в
акумуляторах. Чим більше людина рухається, тим більше енергії вона виробляє.
Цю енергію можна використовувати для зарядки мобільних телефонів, плеєрів та
ін.
Також я запропонувала ідею як зберегти ліс від вирубки. Щорічно для
виготовлення дерев'яних паличок для японської та китайської їжі вирубають
немовірну кількість гектарів дерев. Це жахливо! Адже вони використовуються один
раз і викидаються. Для збереження лісів я запропонувала використовувати замість
дерев'яних паличок палички вироблені з муки. Так само, як на Україні виробляють
соломку, але іншої форми та більш твердші. Такими паличками зручно їсти, а
після їх використання, палички не потрібно викидати, а їх можна з'їсти, як гарнір.
Ще я запропонувала ідеї по переробці одягу і надання йому нового життя,
переробка сміття та паперу, очищення навколишнього середовища та багато
іншого.
Виграши конкурс в Україні мене нагородили поїздкою до Японії в м. Кіото. Там я
представляла нашу країну та свій проект.
Я не планую зупинятись на цьому. Сподіваюсь на те, що мене почують. Я буду
вдосконалювати ці та вигадувати нові ідеї для покращення життя. Сподіваюсь, я
зможу втілити їх в життя.

