Podpořené projekty
otevřeného grantového kola 2014
1/ Český svaz ochránců přírody 70/04. základní organizace Bartošovice
Název projektu: Lidé a stromy
Podpořeno částkou 136 500 Kč
Projekt se zabývá rozvojem komunitního života v obcích Bartošovice a Hukovice. Snahou projektu je
vtáhnout pořádáním veřejných setkání, besed a praktických aktivit, zaměřených na stromy v krajině,
všechny generace do života obce, zapojit je do zlepšování životních podmínek a rozvíjet místní
společenský život.
2/ Obnova řemesel v Beskydech
Název projektu: Suchá kamenná zeď - nauč se ji postavit.
Podpořeno částkou 30 990 Kč
Základním cílem projektu je informovat veřejnost o existenci suchých kamenných zdí v krajině a o
způsobech jejich stavění. A díky tomu usilovat o zařazení těchto staveb a techniky stavění ke kulturněhistorickému dědictví.
3/ ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Krajina pro rodiče i děti
Podpořeno částkou 140 000 Kč
Cílem projektu je vzbudit či prohloubit pozitivní vztah k přírodě rodičů i jejich dětí a zároveň přiblížit
možnosti „běžné starosti" péče o krajinu. Projekt se zaměří jak na propagaci regionu a ochrany přírody,
tak na praktickou péči o krajinu, konkrétně údržbu luk ve vzácných územích a prezentaci tradiční pastvy
ovcí.
4/ Hrčávka o.s.
Název projektu: Zachování tradiční architektury ve formě úlů - Mini skanzen
Podpořeno částkou 100 000 Kč
Hrčávka vybuduje včelí vesničku, jejíž budovy budou tvořit mini kopie staveb tradiční horalské
architektury v podobě včelích úlů. Skanzen miniatur má tak napomoci rozvoji včelařského řemesla a
podpořit turistický ruch na Hrčavě, Bukovci a okolních vesnicích.
5/ Koliba
Název projektu: Dědictví Karpat
Podpořeno částkou 80 000 Kč
Projekt se zabývá problémy přírodního a kulturního dědictví Karpat a tradičních znalostí.
Cílem projektu je seznámit mládež, místní obyvatele a návštěvníky se salašnickým způsobem
hospodaření, který byl v minulosti pro Beskydy typický. K tomu napomůžou tvůrčí dílny zpracování
přírodního materiálu, přípravy tradičních pokrmů a jiné aktivity, které bude Koliba pořádat v okolních
obcích.

6/ Sdružení polské mládeže v České republice
Název projektu: Česko-polské knihování
Podpořeno částkou 20 000 Kč
O vznik antikvariátu a zajištění „dalšího života“ knihám na území Těšínského Slezska se zasadí Sdružení
polské mládeže v ČR. Dobrovolníci zorganizují veřejné sbírky použitých knih v jednotlivých obcích
regionu, které se následně budou na knižním bazaru prodávat. Doprovodné programy budou cílené na
propagaci četby a literatury obecně. Na samém konci projektu vznikne v Českém Těšíně antikvariát, který
se stane centrem pro odkup a prodej použitých knih.
7/ Slezská diakonie
Název projektu: Dobrovolnictví - příležitost pro jednotlivce a společnost
Podpořeno částkou 130 000 Kč
Cílem projektu je rozvoj dobrovolnictví v Slezské diakonii. Získávání dobrovolníků souvisí s kvalitní a
plánovanou propagací, která poskytne občanům informace o dobrovolnictví a podpoří tak uznání
dobrovolnické služby. Zájemci o dobrovolnictví budou zapojeni do dobrovolnické práce v diakonii pod
vedením koordinátora dobrovolníků.
8/ Čisté nebe o.p.s.
Název projektu: SmogWatch
Podpořeno částkou 149 000 Kč
Cílem projektu je posílit odbornost a informovanost občanské společnosti ve věci znečištěného ovzduší v
aglomeraci Ostrava/Frýdek-Místek/Karviná zavedením odborné rady Čistého nebe a prováděním analýzy
pravdivosti vyřčených výroků týkajících se stavu ovzduší.
9/ Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím, p.o.
Název projektu: „K pramenům“
Podpořeno částkou 120 000 Kč
Projekt chce seznámit veřejnost s unikátními biotopy rostlinstva, biotopy živočišstva a dochovanými
prameny hospodářské činnosti člověka v lokalitě Suchý v Obci Bystřice. Zapojením veřejnosti do
mapování, tvorbou výukových materiálů pro školy a produkcí filmu se bude snažit o zvýšení
informovanosti lidí o výjimečnosti krajiny.
10/ ČSOP SALAMANDR
Název projektu: Velké šelmy a veřejnost
Podpořeno částkou 150 000 Kč
SALAMANDR bude popularizovat ochranu velkých šelem v Beskydech široké veřejnosti. Kde se
pohybují, kolik jich je, jaký přínos pro Beskydy mají a které šelmy to vlastně jsou? Využitím fotopastí,
videí, fotodokumentace, workshopy pro školy, vydáním pexesa pro nejmenší, apod. se pokusí pozitivně
ovlivnit a informovat veřejnost o jejich přítomnosti a tím je pobídnout k větší a efektivnější ochraně.

