Školy mohou usilovat o grant na ekologii
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Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských
hor již podesáté podpoří školy a
organizace pracující s mládeží v jejich
ekologicko-výchovných aktivitách. V
těchto dnech vyhlásila další ročník
grantového
programu
ekologické
výchovy, 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 podle něj zaměřený na školy, které chtějí realizovat rozsahem nevelký, zajímavý
ekovýchovný projekt pro děti. Potřebují na něj peníze a nechtějí vyplňovat složitou žádost o
grant. Nadace bude preferovat projekty, na jejichž přípravě a realizaci se účastníci aktivně
podílí, a které podporují jejich vlastní iniciativu. Přednost budou mít 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.
Zájem škol o tento grantový program ekologické výchovy podle Petrovského roste. Zatímco v
1. ročníku podpořili pouze dva projekty částkou 6 500 Kč, loni rozdělili mezi 16 projektů
rekordních 232 000 korun. Za devět uplynulých let nadace dohromady rozdělila mezi 91
projektů částkou přesahující jeden a čtvrt milionu korun. Prostředky na tento program
získává nadace od dárců, například od Lesů České republiky, krajského úřadu nebo nadace
Preciosa.
Žádosti do 10. ročníku je možné podávat do konce ledna příštího roku. Další informace
včetně formulář žádosti je možné stáhnout na internetových stránkách www.jizerky.ecn.cz.
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.

