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Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody – Projekt ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji

POPIS PROBLEMATIKY
Projektem ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji podporujeme snahu vést nejmladší generaci k
udržitelnému způsobu života a kladnému vztahu k přírodě i krajině. Zaměřujeme se převážně na projekty, které
děti realizují venku v přírodě. Tam mohou své teoretické znalosti nabyté ve školních lavicích, uplatnit v praxi.
Aktivity v terénu považujeme za důležité a převážná část projektů se zaměřuje na výzkumné práce, pozorování
živočichů a rostlin, péči o přírodní zajímavosti, poznávání ekosystému lesa nebo analýzu a hledání řešení
regionálních problémů. Snažíme se podpořit samostatnou aktivitu dětí, vítáme projekty, které zapojují více
subjektů jako jsou například rodiče či veřejnost a zohledňujeme i akce s delší časovou návazností. Na Vás se
obracíme s žádostí o podporu ekologické výchovy dětí na školách a ve volnočasových kroužcích v Libereckém
kraji.

HISTORIE
V loňském roce proběhl již devatenáctý ročník grantového programu a přihlásilo se nám 27 projektů, ze
kterých vybíral poradní sbor složený z odborníků na ekologickou výchovu ty nejlepší. Po pečlivém zvážení
doporučil 16 z nich a správní rada následně schválila jejich podporu v celkové výši 136 602,- Kč. V průběhu celého
roku byly projekty postupně realizovány. Můžeme konstatovat, že všechny dopadly úspěšně a zkontrolovali jsme,
že prostředky byly vynaloženy efektivně. Doposavad jsme pomohli celkem 246 projektům celkovou částkou
3 103 949,- Kč.
I díky našim dárcům byla realizována celá řada aktivit zaměřená a ekologickou výchovu. Děti tak vyrazily
do přírody pomáhat obnovit naučnou stezku, věnovaly se záchraně žab během jejich jarního tahu nebo vysadily
ovocný sad. Mohly se však zapojit i do pozorování přírody novými mikroskopy, poznávat ji v nové venkovní
učebně, na obnovené školní lesní zahradě nebo se vydat na poznávací exkurzi do Jizerských hor. Vzniklo také
několik tůní, míst k třídění odpadu či kompostování. Aktivit se uskutečnila celá řada a já jsem velmi rád, že jsme
je mohly i díky našim dárcům podpořit.

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA DĚTÍ PRO LETOŠNÍ ROK
Opětovně jsme pečlivě vyhodnotili předchozí ročník a provedli některé úpravy tak, aby co nejlépe
odpovídaly našim cílům podporovaných aktivit i potřebám žadatelů. Grantový program jsme vyhlásili v prosinci
2021 a školy i organizace pracující s mládeží mohou své žádosti podávat až do konce ledna letošního roku. Žádosti
se opětovně podávají pouze elektronickou cestou a pokračujeme v praxi co nejnižší administrativní zátěže
žadatelů tak, aby mohli svůj čas věnovat cílům projektů a nikoliv „papírování“. O loňského roku jsou limity pro
výši příspěvku v rozsahu 5–20 tisíc korun. Samotný projekt může být samozřejmě i ve větším rozsahu.
Vyhodnotili jsme, že menší podpora již není příliš pro žadatele efektivní a zároveň horní výše předem říká, v jakém
rozsahu by se měly žádosti pohybovat. Nebylo výjimkou, že se nám scházely žádosti i na statisícové částky, u
kterých bylo již předem jasné, že nemohou být z finančních důvodů podpořeny. S úspěšnými žadateli uzavřeme
smlouvu o nadačním příspěvku a po jejím podpisu příspěvek vyplácíme. V průběhu roku konzultujeme případné
změny v projektech a sledujeme i jejich samotný průběh s případnou osobní návštěvou na místě. Koncem roku
pak příjemci nadačního příspěvku svůj projekt vyhodnotí a předloží jednoduché vyúčtování poskytnutých
prostředků včetně fotodokumentace. Zkontrolujeme, zda byly všechny prostředky vynaloženy řádně, efektivně a
účelně a případné nedostatky s žadatelem dořešíme.
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CÍLEM PROJEKTU JE:


zkvalitnění ekologické výchovy a osvěty dětí školního věku



motivovat učitele k vlastnímu vzdělávání v této problematice



podpořit děti a školy v jejich vlastní ekologické aktivitě



snaha o zapojení do projektů i širší veřejnost (rodiče žáků, další učitele,…)



podpořit školy ve vytváření ekologických programů, které budou mít delší časovou působnost



dostat děti „do lesa“ a teoretické zkušenosti si odzkoušet v praxi
V letošním roce plánujeme navýšit objem rozdělených finančních prostředků na kvalitní projekty. V případě

že podpoříme dvacet škol, dá se předpokládat, že bude zapojeno cca 460 dětí školního věku, okolo 60 učitelů či
vedoucích volnočasových aktivit a přibližně 120 rodičů dětí.

HLAVNÍ VÝSTUPY PROJEKTU
1.

cca 20 podpořených kvalitních ekologicko-výchovných projektů škol

2.

pozitivní formování přístupu mladých lidí i veřejnosti k přírodě jako takové

3. prohloubení spolupráce mezi školami a nadací a to jak na finanční, tak odborné úrovni
Každým rokem pomáháme posílit ekologické povědomí a osvětu dětí i mládeže na školách a v organizacích
pracujících s mládeží, která je nezbytná pro další pozitivní vztah k přírodě jako celku. Projekty ekologické výchovy
zavedou děti do přírody a v praxi jim ukáží, proč je důležité ji chránit.

ROZPOČET
Položky rozpočtu
(v pořadí dle důležitosti)
Nadační příspěvky cca 20 školám

Celkové náklady
200 000,- Kč

Provozní zajištění projektu v průběhu celého roku
(mzdy zaměstnanců, provoz kanceláře, telefony, poštovné, ostatní služby...)
Celkem

5 000,- Kč

205 000,- Kč

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU
Prakticky od počátku máme sestavený poradní sbor pro tento grantový program, který hodnotí jednotlivé
žádosti. Složení poradního sboru zaručuje kvalitní posuzování žádostí a spolupráci organizací, které se
v Libereckém kraji zabývají ekologickou výchovou dětí. Samozřejmostí je i spolupráce a komunikace
s jednotlivými školami jakožto žadateli a dárci, kteří se na projektu podílejí finančně.
Složení poradního sboru:


Ing. Libor Dostál –Lesy ČR, s.p.,



Ing. Markéta Kavková – Lesy ČR, s.p.



Mgr. Šárka Mazánková – Agentura ochrany přírody a krajiny, regionální pracoviště Liberecko – vedoucí
Oddělení péče o přírodu a krajinu



Ing. Kamila Madejová – Krajský úřad Libereckého kraje – administrace vodohospodářských a individuálních
dotací



Ing. Tereza Pokorná – Krajský úřad Libereckého kraje – vedoucí oddělení dotací a samosprávných činností.
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PŘEDPOKLADY PRO ZDÁRNOU REALIZACI PROJEKTU
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody se ekologickými problémy zabývá již dvacet osm let a za tu
dobu se jí podařilo obklopit lidmi, kteří jsou s těmito otázkami úzce spjati. Kromě vhodného složení správní a
dozorčí rady byl také sestaven pro tento grantový program poradní sbor, který podává odborná doporučení
správní radě. Dalším přínosem je úzká spolupráce se Správou Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, státním
podnikem Lesy České republiky a Libereckým krajem. Tato zkušenost a zázemí umožňují nadaci nasměrovat
peníze tam, kde jsou nejvíce zapotřebí. Hlavním koordinátorem grantového programu ekologické výchovy dětí je
již devatenáctým rokem Mgr. Ondřej Petrovský, ředitel nadace, což zaručuje dobrou návaznost na přechozí
ročníky a předpoklad pro bezproblémový průběh celé akce.

ČASOVÝ HARMONOGRAM


prosinec až leden – opakované oslovení škol s nabídkou tohoto grantového programu, konzultace záměrů i
projektů a pomoc s podáním žádosti včetně možnosti případné formální nedostatky s žadateli opravit



únor – hodnocení došlých žádostí poradním sborem



březen – rozhodnutí o finanční podpoře správní radou a uzavření smluv o nadačním příspěvku



březen až prosinec – samotný běh jednotlivých programů na školách, konzultace změn v projektech, kontrola
realizace na místě



listopad – prosinec – vyhodnocování grantového programu, sestavování závěrečných zpráv a vyúčtování
poskytnutých prostředků

VYHODNOCOVÁNÍ VÝSTUPŮ
Úspěch závisí na počtu a kvalitě podpořených projektů jednotlivých škol a organizací pracujících s mládeží.
V průběhu realizace se snažíme my či členové poradního sboru navštívit jednotlivé úspěšné žadatele a motivovat
je i případně poradit. Školy nám po realizaci projektů zašlou zprávu o jeho průběhu včetně fotodokumentace.
Tyto zprávy následně zpracujeme a i na základě zkušeností během případné osobní návštěvy vyhodnotíme
v kanceláři nadace. S jejich výsledkem je seznámena správní rada a všichni členové poradního sboru. Před dalším
vyhlášením grantového programu jsou podmínky upraveny tak, aby vyhovovaly co možná nejširšímu okruhu
žadatelů ze strany škol a zároveň byly zapracovány naše aktuální prioritní cíle.

O CO ŽÁDÁME
Realizace celého projektu je závislá na finančních prostředcích, které se nám podaří získat od našich
dárců. Dovolte mi tedy se na Vás obrátit s žádostí o podporu projektu ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji.
Dary získáváme od vícero subjektů a po dobré zkušenosti z minulosti věříme, že se nám opětovně povede
potřebné prostředky postupně poskládat. I dar v řádu tisíci korun je pro nás velice cenný a budeme za něj rádi.
Rozpočet projektu činí 205 000,- Kč, z čehož naše nadace podpoří odhadem 20 projektů škol a organizací
pracujících s mládeží částkou cca 200 000,- Kč, což je naše cílová suma, kterou bychom rádi na tento projekt
získali. Školy a spolky se na projektu spolupodílí povětšinou dobrovolnickou prací svých zaměstnanců a členů.
Prostředky na část spolufinancování máme připravené i ve vlastním rozpočtu.

CO MŮŽEME NABÍDNOUT
Rozhodnete-li se nás podpořit, nabízíme Vám prostor pro Vaše logo v benefičním kalendáři Zaostřeno na
Jizerky, který má již dlouhodobou tradici. Dále uvedeme informaci o Vaší podpoře i ve výroční zprávě, na našich
internetových stránkách a ve středisku ekologické výchovy na Jizerce. A to vše ve spojení s projektem, který
ocení řada škol, dětí a potažmo i jejich rodičů.
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O NADACI
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody funguje již od roku 1993 a je významnou celostátně působící
nadací v oblasti životního prostředí. Chráníme a obnovujeme přírodní prostředí a motivujeme k tomu i širokou
veřejnost. Poskytujeme nezávislou finanční pomoc organizacím i jednotlivcům, jejichž činnost je ve shodě
s posláním nadace. Podporujeme projekty na ochranu a obnovu hodnot přírodního a krajinného prostředí.
Pravidelně procházíme obsáhlým hodnocením a jsme držiteli certifikátu Známka kvality, která je udělována Fórem
dárců ověřeným nadacím.
V roce 2021 jsme přispěli na projekty pomáhající přírodě částkou přesahující 2,7 miliónů korun, což je o
800 tisíc korun více než rok předcházející a za to vděčíme všem našim dárcům. V poslední době se zaměřujeme
na nápravu vodního režimu v krajině přírodě blízkými opatřeními a výsadbu druhově i věkově rozmanitých lesů,
tak aby byly zdravé a dlouhodobě udržitelné.
Díky našemu příspěvku se podařilo Jizersko-ještědskému horskému spolku zachránit rašeliniště v samém
srdci Jizerských hor. To bylo v minulosti necitlivě odvodňováno, ale nyní se v melioračních příkopech vybudovaly
přehrážky, které vodu zadržují v době dešťů a naopak ji postupně uvolňují, když je sucho. Došlo také k výsadbě
14 100 geneticky původních dřevin do jejich okolí. Podpořili jsme záchranu Sedmihorských mokřadů u Turnova,
kde vzniká 14 nových tůní a jsou přerušovány meliorace, aby lokalita poskytovala ještě lepší prostředí pro značné
množství vzácných ptáků, kteří zde hnízdí. S budováním tůní počítáme i do budoucna. Na Liberecku jsme pak
pokračovali s výsadbami sazenic převážně jedlí, buků a dubů. Těch je za loňský rok nově v zemi 70 100 a díky
ochraně před zvěří, která je v současné době nezbytností, věříme, že jsme tímto připravili odkaz krásných a
zdravých lesů pro budoucí generaci. Pokračovali jsme také v podpoře ekologické výchovy dětí, kterou považujeme
za velmi důležitou. Snažíme se tak ukázat nejen mladé generaci, že přírodu je potřeba chránit, pečovat o ni a
chovat se k ní s respektem. Stovky tisíc ale putovaly i na další ochranářské, výzkumné i publikační projekty, které
se věnují nejen oblasti Jizerských hor.
Činnost Nadace stojí na třech programových pilířích:


Realizujeme projekty – Pomáháme s dlouhodobými projekty, které například zvyšují biodiverzitu lesních
porostů, pečují o cenné přírodní lokality nebo napravují vodní režim v krajině.



Poskytujeme granty – Rádi podpoříme dobré nápady přispívající k péči o přírodní a krajinné prostředí a
k rozvoji kladného vztahu lidí k přírodě.



Zapojujeme veřejnost – Pravidelně pořádáme pro širokou veřejnost fotografickou soutěž Zaostřeno na
Jizerky a z nejlepších snímků vydáváme kalendář.

POSLÁNÍ A VIZE NAŠÍ NADACE
Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody je zřízena za veřejně prospěšným účelem ochrany a obnovy
hodnot přírodního a krajinného prostředí. Dále pak za účelem podpory ekologické výchovy, mezisektorové
spolupráce, realizace strategie trvale udržitelného života a rozvoje harmonického vztahu lidí ke krajině, v níž žijí.
Naší vizí je čisté, přirozené, druhově rozmanité přírodní a krajinné prostředí a společnost, která dodržuje
principy trvale udržitelného života.
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FOTOGRAFIE Z REALIZOVANÝCH EKOLOGICKO VÝCHOVNÝCH PROJEKTŮ - 2021

ZŠ Kokonín – Učíme se chránit Jizerské hory a jeho živočišné obyvatele

ZŠ Slovanka – Třídíme dál

SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant
- Výsadba naučného ovocného sadu

ZŠ Česká Lípa, 28. října – Zlepšení podmínek na školní lesní zahradě
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