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TISKOVÁ ZPRÁVA
V Liberci dne 26. listopadu 2013

Nadace podpoří ekovýchovné projekty dětí
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor podpoří i v letošním roce školy a organizace pracující
s mládeží v jejich ekologicko-výchovných aktivitách. Pokud chtějí tyto organizace realizovat rozsahem nevelký,
zajímavý, ekovýchovný projekt pro děti a zároveň na něj potřebuji finanční prostředky, je možné o ně zažádat až do
konce ledna 2014. Postačí vyplnit jednoduchý formulář, který je k nalezení na adrese www.jizerky.ecn.cz. „Naše
nadace nerozděluje statisícové částky, jsem však přesvědčen, že řadě škol postačí i drobný příspěvek, aby mohly
realizovat své dobré nápady. Snažíme se školám ulehčit i administrativu a tak se nikdo nemusí bát hromady
dokumentů,“ říká Ondřej Petrovský, ředitel nadace.
Podporovány budou projekty, na jejichž přípravě a realizaci se účastníci aktivně podílejí, které podporují jejich
vlastní iniciativu. Granty nejsou poskytovány na návštěvy škol na „hotových“ programech středisek ekologické
výchovy. Přednost budou mít ty projekty, které mají 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.
Podané žádosti vyhodnotí poradní sbor, který má nadace k tomuto účelu sestavený z odborníků na
ekologickou výchovu. A po schválení správní radou budou vybraným školám peníze poskytnuty. Další informace
včetně formulář žádosti je možné stáhnout na internetových stránkách. V letošním ročníku bude rozděleno kolem
250 000,- Kč. „Záležet bude i na tom, jak se nám podaří oslovit naše dárce, bez kterých by byl celý projekt
nemyslitelný“, vysvětlil Petrovský.
Grantový program ekologické výchovy dětí má za sebou již jedenáctiletou historii a za tu dobu dokázal vyjít
školám vstříc a i školy samotné se do projektu zapojují čím dál tím větší měrou. Příkladem může být minulý ročník, ve
kterém bylo rozděleno na rekordních 20 projektů 244 125,- Kč. Za celou historii tohoto grantového programu bylo
podpořeno již 128 žádostí celkovou částkou necelých jeden a tři čtvrtě milionu korun.
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Pomozte nám pomáhat Jizerským horám a jejich okolí…

