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V Liberci dne 29.3.2010

Benefiční večer pro Jizerky pomůže školám s ekovýchovou
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor pořádá v úterý 30. března od 18 hodin
již 8. benefiční večer pro Jizerky. Do Experimentálního studia v areálu libereckých Lidových
sadů zve všechny, kteří mají kladný vztah k Jizerským horám.
Na všechny čeká kromě stručného seznámení s nejzajímavějšími aktivitami Nadace také
představení nově vydané knihy ”Jizerské hory - o mapách, kamení a vodě” jejím spoluautorem
Romanem Karpašem. Ukážeme Vám úspěšné ekoprojekty škol z minulých let. Celý večer bude
doprovázen hudebními vstupy Vlastimila Macháčka z liberecké ZUŠ. Na všechny čeká i anketa o
ceny a malé občerstvení, během kterého se můžete setkat s „patrony“ Jizerských hor.
Vstupné je dobrovolné a výtěžek benefice bude věnován školám na realizaci programů
ekologické výchovy.
Dnes již nikdo nepochybuje o tom, že kultivace vztahu veřejnosti k přírodě a krajině, ve které
žijí, má nezastupitelný význam při ochraně přírody. A kde začít spíše než u nejmladší generace.
Prostředky, které se nám podaří získat, pomohou dětem si vypěstovat kladný vztah nejen
k Jizerským horám samotným, ale i k ochraně životního prostředí jako takového.
Náš program ekologické výchovy dětí má za sebou již sedmiletou historii a za tu dobu jsme
podpořili řadu projektů jednotlivých škol a organizací zabývajících se výchovou mládeže. Díky naší
snaze se podařilo značně rozšířit síť škol, které se ekologickou výchovou aktivně zabývají a pro své
žáky pořádají ekologicko-výchovné projekty. V minulém roce jsme školám z celé republiky nabídli
novinku – možnost využít naše středisko ekologické výchovy na Jizerce, kde provozujeme vlastní
projekty ekologické výchovy. Nosným programem je „Vyšetřování jizerskohorské katastrofy“, kde se
děti formou detektivního vyšetřování dozvídají o problémech, které Jizerské hory v minulosti
postihly, a naučí se kladnému vztahu k přírodě. Hlavním problémem je však zabezpečit tyto projekty
finančně. A to nejen na pomůcky pro školy na jejich vlastní ekologicko-výchovné projekty, tak na
samotný chod střediska ekologické výchovy, aby byl pro žáky pobyt finančně přijatelný.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor působí v regionu sedmnáct let a za tu dobu již
ušla dlouhou cestu a pomohla stovkám projektů, které se pozitivně odrazily jak na stavu našich Jizerek,
tak na vztahu veřejnosti k životnímu prostředí. Jejím účelem je napomáhání obnově hodnot přírodního
prostředí a krajinného rázu Jizerských hor, obnovy harmonické krajiny a harmonického vztahu lidí
ke krajině, v níž žijí. Nadace podporuje mezisektorovou spolupráci, rozvoj nevládního neziskového
sektoru a realizaci strategie trvale udržitelného života.
Další informace o Nadaci můžete získat na www: http://jizerky.ecn.cz
Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel
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Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

