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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 15. května 2012

Benefice pomůže Jizerkám již podesáté
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor ve spolupráci s Lesy České republiky pořádá jubilejní 10.
benefiční večer pro Jizerky, který proběhne ve čtvrtek 17. května 2012 od 18:00 v Experimentálním studiu v areálu
Lidových sadů v Liberci. Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován školám na realizaci projektů ekologické
výchovy.
"V průběhu večera provedeme návštěvníky historií podpořených projektů ekologické výchovy za 10 let své
existence a představíme jim ty nejlepší z nich. Přijďte se přesvědčit, zda byly peníze, které jsme i prostřednictvím
benefičních večerů shromažďovali, vynaloženy účelně," vyzývá Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a
obnovu Jizerských hor. Večer zpestří i příjemné vystoupení dětského folklórního souboru Jizerka, Lukáš Pelc se svou
hudební improvizací na kontrabas nebo ornitolog, který předvede ukázky sokolnictví. V druhé části večera bude pro
všechny připraveno malé občerstvení.
"Naším cílem je získat prostředky na podporu ekologické výchovy dětí. Jsme přesvědčeni, že nedílnou
součástí ochrany přírody je také kultivace vztahu veřejnosti k přírodě. A kde začít jinde, než u mladé generace,"
vysvětlil Petrovský. Z tohoto důvodu nadace již deset let podporuje školy a organizace pracující s mládeží k aktivnímu
ekologicko-výchovnému vzdělávání. Možnosti naší pomoci jsou však limitovány finančními prostředky, které se nám
podaří na tento projekt získat. "Každému, kdo nás podpoří, nabídneme členství v Klubu přátel Nadace," doplnil
Petrovský. Lidé mohou také přispívat přímo na účet 346 35 88/0300. Více informací se dozvíte na internetových
stránkách www.jizerky.ecn.cz.
Za celou historii grantového programu ekologické výchovy bylo rozděleno 1 524 240,- Kč na celkem 111
projektů. Začátky byly z dnešního pohledu úsměvné. V prvním ročníku byly podpořeny jen dva projekty za 6 500,- Kč.
Na dnešní poměry, kdy je rozdělováno necelých čtvrt miliónu korun, to bylo zanedbatelné číslo. Školy se podařilo
motivovat k vlastním ekologicko výchovným aktivitám. Děti se o přírodě neučí jen ve školních lavicích, ale vyráží se
třídou aktivně do terénu. Mnoho zanedbávaných školních pozemků se přeměnilo na pěkné ekozahrádky, kde se děti
učí blízkému vztahu k přírodě. Řada nápadů aktivních pedagogů by dodnes ležela v šuplíku jen kvůli tomu, že by na
ně škola neměla dostatek prostředků. "Celkově lze říci, že posledních 10 let ukázalo, že to má smysl a nadace bude v
podpoře těchto projektů pokračovat i nadále," řekl Petrovský.
Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor,
tel.: 605 701 503, e-mail: jizerky@ecn.cz, www.jizerky.ecn.cz
Něco o nadaci...
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor byla založena v roce 1993 se srozumitelným cílem:
podporovat veškeré projekty směřující k celkové rehabilitaci chráněné krajinné oblasti, která byla poškozena imisemi
a kdysi i nevhodným lesnickým hospodařením.
Nadace realizovala řadu vlastních záměrů vedoucích ke stabilizaci lesních porostů. Podařilo se podpořit
mnoho projektů zaměřených na záchranu jizerskohorských lesů samotných a dalších důležitých výzkumných projektů,
konkrétních ochranářských opatření či ekologicko-výchovných programů pro veřejnost. Již od počátku spolupracuje
Nadace se Správou CHKO Jizerské hory a s Lesy České republiky, s. p., což zaručuje dobré odborné zázemí pro její
počínání. Nadace podpořila za dobu své existence několik stovek malých i větších projektů o objemu více než deset
miliónů Kč, které přispěly k obnově přírodního prostředí jizerskohorské krajiny.

č.ú. 346 35 88/0300
Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

