Projekt „Poznáváním

přírody k jejímu porozumění“

Podpořen v programu Královéhradeckého kraje Environmentální vzdělávání, výchova a
osvěta- 19ZPDU1- 0002

Cíle projektu
Svou činností posílit vztah dětí, rodin, veřejnosti k ekologii, k přírodě, přesvědčovat lidi, že člověk není
pánem přírody, pouze jejím správcem....
Dalším smyslem projektu je pořádat akce, které jsou zaměřeny na ochranu životního prostředí,
udržitelnou spotřebu a výrobu apod.
Dále vytvořit lepší podmínky pro EVVO - technické zázemí a vybavení, vzdělávání lektorů s cílem lepší
kvality poskytování služeb v oblasti environmentální výchovy.

Účel 1 Podpora projektů v oblasti EVVO (akce a aktivity)
A Rocha je stále známější organizací v oblasti environmentálního vzdělávání. V loňském roce jsme
vyučovali téměř 1400 dětí, spolupracovali s 29 subjekty – školy, muzea, církve, obce, zapsané
spolky atd. Také široká veřejnost hojně navštěvuje námi pořádané akce, například jenom
přednášek se zúčastnilo na 800 lidí. Řada návštěvníků k nám přichází poprvé, proto považujeme
za nezbytné umístit k silnici trvalou informační tabuli a směrovky v nejbližších obcích.
Díky certifikované ukázkové přírodní zahradě s naučnými prvky nabízíme školám venkovní výuku,
kterou řada z nich využívá. Nadále chceme svou nabídku výukových programů využívajících
přírodní areál rozšiřovat a vést tak děti i dospělé prostřednictvím poznávání přírody k lásce
k božímu stvoření. Dřevěné lávky u tůněk budou dětem sloužit k bezprostřednímu pozorování a
odchytu vodních živočichů a rostlin. Entomologické pomůcky využijeme pro zkoumání půdních,
vodních i lučních živočichů. Entomologické krabice potřebujeme pro archivaci darovaných starých
sbírek.
Příspěvek na krytí osobních nákladů nám poslouží zejména při realizaci plánovaných akcí pro
širokou veřejnost, při kterých využijeme propagační a informační materiál seznamující návštěvníky
s naším ekocentrem a okolím. Odborná literatura slouží nejen lektorům, ale také dětem v klubech a
široké veřejnosti během našich akcí.
Nadále budeme oslovovat veřejnost v nejbližších obcích a sbory Církve bratrské tak, abychom
pomáhali lidem budovat jejich vztah k přírodě.

Plánované aktivity
Ekologické vzdělávací programy pro školní děti a mládež – ve školách, u nás v ekocentru a
v naší přírodní zahradě.
Přírodovědné kluby – pravidelné schůzky s dětmi ze ZŠ Dobré a ZŠ Podbřezí.
Víkendové akce s dětmi – pro děti z přírodovědných klubů, pro děti z církví.
Kurz ornitologie – pro děti.
Tábory
Slavení ochranářských svátků – Dne Země, Dne vody, Dne stromů, Vítání ptačího zpěvu,
Podzimní festival, atd.
Organizace monitorovacích exkurzí – pro zájemce o ornitologii.
Vzdělávání a osvěta v církvích – několik nedělí ve sborech Církve bratrské.
Sousedské posezení s osvětou – s obyvateli nejbližších obcí v přírodní zahradě ekocentra.

Podzimní výstavy hub – Dobré, Nové Město nad Metují, Dobruška.
Akce pro veřejnost – jarní a podzimní cyklus přednášek, Zeliáda a okurkiáda.
Další vzdělání vlastních lektorů - konferenční poplatky, účast na seminářích, lektoři a
přednášející na našem ekocentru
Aktivity účelu 1 jsou:
Pořádání výše uvedených akcí zaměřených na ochranu ŽP, organizace těchto akcí, materiální a
personální zajištění
Pořádání vícedenních pobytových ekologicky výukových akcí
Účel 2
Lepší zázemí pro programy EVVO
V budově A Rocha se v minulosti podařilo zrekonstruovat její přízemí s víceúčelovou místností,
která slouží všem aktivitám EVVO, ale chybí další prostory, které jsou v provizorním stavu a mohly
by lépe sloužit dětem a veřejnosti při programech a akcích. V rámci tohoto projektu bychom chtěli
v 1. patře budovy vybudovat 2 WC a kabinet na pomůcky EVVO. Tato část bude mnohem lépe
sloužit veřejnosti, především práci s dětmi v klubech A Rocha.
V kabinetu a WC bychom chtěli realizovat následující práce:
•
•
•
•

Přípravné bourací a zednické práce
Podlahu z OSB desek a její zateplení
Rozvod elektroinstalace, vodovodu, kanalizace a vytápění
Příčky se zadní stěnou a přední stěnu s dveřmi a dvěma vestavěnými skříňkami.

Realizací tohoto projektu začne postupné zlepšování podmínek pro EVVO v našem ekocentru.
Partneři projektu
Základní školy, mateřské školy, sbory církví, obec Dobré, obec Podbřezí

Celkové náklady projektu: 334 000 Kč
Dotace poskytnutá Královehradeckým krajem: 238 000 Kč
Termín realizace: do 30.11. 2021

