Tisková zpráva
Sdružení Krajina jako jediná neziskovka z Vysočiny uspěla v konkurenci 90 projektů.
Nové Město na Moravě 12. listopadu 2014 - Sdružení Krajina jako jediná neziskovka z
Vysočiny uspěla v první výzvě Fondu pro nestátní neziskové organizace EHP a Norska. V
prioritní oblasti 4 Ochrana životního prostředí a klimatické změny se o podporu ucházelo 90
projektů z celé republiky. K podpoře bylo vybráno 18 projektů, mezi které Nadace Partnerství,
která program v oblasti životního prostředí administruje, rozdělí 28 469 269 Kč. Sdružení Krajina
se podle bodového hodnocení umístila ve středu pořadí podpořených projektů a získalo na
realizaci projektu s názvem Obyvatelé pro přírodu Vysočiny částku
1 994 994 Kč.
Fond pro NNO EHP a Norska
Cílem Fondu pro NNO (nestátní neziskové organizace) je poskytnout pružné a přístupné financování
nevládních neziskových organizací, které přispěje k podpoře a vytváření prostředí pro neziskový sektor,
posílí jeho kapacitu a jeho přispění k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji.
Program Fond pro NNO se tak stane jedním z významných nástrojů, jimiž bude v letech 2013 až 2016
možné financovat aktivity NNO v českém prostředí a podpořit tak nejen řešení aktuálních problémů, ale
i budování jejich kapacity a posilování jejich vlivu.
Nadace Partnerství společně s Nadací rozvoje občanské společnosti rozděluje v rámci Fondu pro
NNO 209 milionů korun z fondů zemí Evropského hospodářského prostoru financované Norským
královstvím, Lichtenštejnským knížectvím a Islandem. Pro NNO v oblasti životního prostředí a
ochrany klimatu je z rozhodnutí donora určeno 41 milionů korun.
_______________________________________________________________________
Cílem projektu Obyvatelé pro přírodu Vysočiny je posílit regionální nestátní ochranu přírody na
Vysočině a zvýšit informovanost a angažovanost místní veřejnosti. Jinak řečeno jde o to, dostat lidi od
televize do přírody a zapojit je do práce v její prospěch. Při své činnosti zjišťujeme, že ochrana přírody
se nedá dělat bez lidí, bez toho aby se ochrana přírody stala běžnou součástí našeho života. Současná
ochranařina často trpí jistou akademičností a odtržeností od běžného života. Dbá se na různá odborná
hlediska, odbornou úroveň postupů, odbornou argumentaci a na člověka, který v krajině žije, a který by
se o ni měl nejvíce starat, se zapomíná. Pak se snadno stane, že společnost nechápe, o co vlastně těm
ochranářům jde, a vnímá je jako škodnou.
Ochrana přírody a životního prostředí je pak stavěna do opozice vůči společenskému rozvoji. Takový
pohled na ochranu přírody se našim projektem snažíme změnit. Chceme lidi dostat ven a ukázat jim jak
praktická ochrana přírody vlastně funguje, a že je docela dobře možné se s čistým svědomím k těm
„hrozným ochranářům“ přidat. Spolu s dalšími cca 17 NNO z kraje Vysočina, připravujeme akce pro
veřejnost. Letos na podzim již proběhlo 11 akcí, při kterých lidé odpracovali minimálně 850 hodin na
pomoc přírodě. Celkově chceme uspořádat 60 akcí, v 59 katastrálních územích po celém kraji.
Počítáme se zapojením 1800 osob a odvedením minimálně 3500 hodin dobrovolnické práce. Pozvánky
na akce pro veřejnost konané v rámci projektu najdete v Kalendáři akcí na stránkách
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S akcemi pro veřejnost a další činností v přírodě je spojena řada jednání s vlastníky pozemků, ať už
jsou to obce, nebo fyzické osoby. Není totiž možné přijít na pozemek a začít tam bez vědomí jeho
vlastníka s jakoukoliv, třeba i bohulibou, činností. Ochota vlastníků komunikovat je velmi různorodá. Ale
obecně se dá říct, že se jim nelíbí špatný stav jejich přírodně cenných pozemků. Nabídku na zlepšení
většinou hodnotí kladně. Někdy sami přicházejí s žádostí, abychom na jejich pozemcích působili.
Po dohodě s orgány ochrany přírody chceme v přírodně cenných lokalitách provádět zásahy, které
povedou k obnově jejich hodnoty nebo k zlepšení péče. Nedávno byl proveden zásah pomocí bojového
vozidla pěchoty na území Pístovských mokřadů nedaleko Jihlavy. Pojezdem BVP došlo ke stržení drnu
a vzniku mělkých tůní, které jsou útočištěm ohrožených druhů (vemeník, žábronožka, listonoh, kuňka
ad.). Dále proběhla například obnova Kadovských kamenic, drobné loučky obklopené hromadami
kamení, které dřívější hospodáři sesbírali na okolních pozemcích. Je to jeden z posledních typických
příkladů tohoto kulturně přírodního krajinného prvku v nedalekém okolí. Do konce projektu by měly
proběhnout zásahy celkem na jedenácti lokalitách.
Současná ochrana přírody ne vždy přistupuje s respektem k pamětníkům starých hospodářských
postupů. Někdy to vypadá, jako by byla přesvědčená, že fungování krajiny rozumí mnohem lépe než
generace, která v krajině hospodařila před námi. Jako by se zapomínalo, že přírodně cenná místa tu
nevznikla metodami managementu dnešní ochrany přírody, ale přenechali nám je současní senioři a
jejich předkové. Proto chceme v rámci tohoto projektu zaznamenávat výpovědi pamětníků o dřívějším
hospodaření a souhrn jejich poznatků vydat jako malou cca třicetistránkovou publikaci.
Na březen 2015 plánujeme ve spolupráci s Horáckým muzeem výstavu, zaměřenou na prezentaci
praktické ochrany přírody. Součástí výstavy by měl být například krátký film, prezentující aktivity
Sdružení Krajina. S přípravou filmu nám pomáhá pan režisér Zdeněk Bričkovský a podle poslední
dohody s panem režisérem by měl mít film podobu jakéhosi obrazového happeningu, čímž by měl
vybočovat z obvyklého způsobu zpracování této problematiky. Slibujeme si od toho, že to nebude nuda
plná suchých informací, a že film návštěvníky výstavy zaujme.
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