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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 20. října 2011

Nadace podpoří ekologickou výchovu dětí
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor již podesáté podpoří školy a organizace pracující s mládeží v
jejich ekologicko-výchovných aktivitách. V těchto dnech byl vyhlášen další ročník grantového programu ekologické
výchovy dětí, který má školám a neziskovkám umožnit učit děti kladnému vztahu k přírodě. "Součástí ochrany přírody
je také kultivace vztahu veřejnosti k životnímu prostředí a kde začít jinde než u nejmladší generace" řekl Ondřej
Petrovský, ředitel Nadace.
Program je zaměřen na školy, které chtějí realizovat rozsahem nevelký, zajímavý ekovýchovný projekt pro
děti. Potřebují na něj finanční prostředky a nechtějí vyplňovat složitou žádost o grant. Preferovány jsou projekty, na
jejichž přípravě a realizaci se účastníci aktivně podílí, a které podporují jejich vlastní iniciativu. Přednost budou mít ty
projekty, které budou mít přímou vazbu na Jizerské hory, a u kterých bude kladen důraz na práci v terénu. "Chceme,
aby se děti učily ekologii prakticky v přírodě a ne pouze ve školních lavicích. Děti by měly poznávat přírodu v přírodě,
a proto mají přednost terénní projekty," doplnil Petrovský.
Žádosti je možné podávat až do konce ledna příštího roku. Všechny vyhodnotí poradní sbor, který má nadace
k tomuto účelu sestavený z odborníků na ekologickou výchovu. A po schválení správní radou budou školám peníze
na základě smlouvy zaslány. Další informace včetně formulář žádosti je možné stáhnout na internetových stránkách
www.jizerky.ecn.cz.
Smyslem tohoto projektu je povzbudit učitele k větší aktivitě v ekologicko – výchovném vzdělávání mládeže.
„Rádi bychom pomohli těm školám, které by rády ekologickou výchovu se svými žáky provozovaly, ale chybějí jim na
to finanční prostředky,“ řekl Petrovský.
Prostředky na tento program získává nadace od podnikových dárců, jako například Lesy České republiky,
s.p., ale i od krajského úřadu Libereckého kraje, nadace Preciosa a regionálních firem. Bez jejich štědré pomoci by
bylo fungování nadace nemyslitelné. V letošním roce je možné tento projekt podpořit také nákupen kalendáře
Zaostřeno na Jizerky, který vznikl ze stejnojmenné fotografické soutěže.
Grantový program ekologické výchovy má za sebou již devítiletou historii a za tu dobu dokázal vyjít školám
více vstříc a i školy samotné se do projektu zapojují čím dál tím větší měrou. Příkladem může být minulý ročník, ve
kterém bylo rozděleno na 16 projektů rekordních 232 000,- Kč, oproti prvnímu roku, kdy byly podpořeny pouze dva
projekty částkou 6 500,- Kč. Za celou historii tohoto grantového programu bylo podpořeno již 91 žádostí celkovou
částkou přesahující jeden a čtvrt milionu korun.
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem:
podporovat veškeré projekty, které přispějí k celkové rehabilitaci imisemi a tehdy i lesním hospodařením poškozené
chráněné krajinné oblasti. Nadace podpořila řadu projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů
samotných a na mnoho dalších důležitých výzkumných projektů, konkrétních ochranářských opatření či ekologickovýchovných programů pro veřejnost. Na tyto cíle rozdělila již přes 10 miliónů korun. Od počátku spolupracujeme se
Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy České republiky, s.p., což zaručuje dobré odborné zázemí pro naše počínání.
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Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

