
Granty na výsadbu stromů
Závěrečná zpráva za rok 2016

Výsadby stromů podporujeme dlouhodobě. Od roku 2004 se nám díky finančním 
příspěvkům dárců a dobrovolné práci aktivních lidí podařilo vysadit téměř 58 tisíc stromů 
a keřů. Zaměřujeme se především na výsadbu původních druhů stromů a krajových odrůd, 
které do naší krajiny patří a navrací ji tradiční ráz. Stromy sázíme pouze v místech, kde je 
lidé chtějí a kde jsou potřeba. 



Co se v roce 2016 v projektu událo?

•	 O sázení stromů letos mělo zájem 64 žadatelů z řad obcí, škol a neziskových organizací.

•	 Výsadby dřevin finančně podpořilo 6 firemních partnerů, více než 750 běžců závodů 

RunCzech, iniciativa Tanec za stromy a individuální dárci.

•	 Na devatenácti místech republiky se na podzim podařilo vysadit 863 stromů a keřů. 

Termín jedné výsadby se přesunul na jaro 2017.

•	 Do společných výsadeb se dobrovolně zapojilo přibližně 1500 lidí z řad místních 

obyvatel. 

c  
V Dolních Novosedlech obyvatelé 
založili nový jabloňový sad.

b Původní ovocné druhy doplní plánované dětské hřiště v Bečicích na Táborsku.

c  
Děti z mateřské školky 
v Krhové pomohly vysadit 
dvě aleje kolem cest pro pěší 
a cyklisty. c

K vysazeným stromům 
umisťujeme cedulku 
s logy partnerů.

Porosteme spolu

V září 2015 si zastupitelé v Bečicích předsevzali, že promění nehezké veřejné 
prostranství před obecním úřadem, které několikrát vystřídalo majitele 
a před dvěma lety připadlo obci. Společně s obyvateli místo postupně 
upravují v dětské hřiště s dřevěnou tribunou a přístřeškem s posezením. 
Díky grantu ho mohli v roce 2016 doplnit o ovocné stromy a keře, ze kterých 
budou moci obyvatelé společně péct, zavařovat, pálit. Do společné výsadby se 
zapojilo přibližně 90 místních lidí, chatařů i chalupářů. 



Partneři projektu

Média a propagace

•	 O projektu a výsadbách média uveřejnila 

92 zmínek (např. Česká televize – Události 

v regionech, Český rozhlas Radiožurnál, 

Český rozhlas Region, Moravskoslezský deník, 

Brněnský deník, Litoměřický deník, Třebíčský 

deník, 5plus2 atd.).

•	 Vydáno 5 tiskových zpráv.

•	 Umístění cedulí s logy partnerů v místech 

výsadeb.

•	 Loga partnerů na propagačních materiálech 

k výsadbám.

•	 Komunikace prostřednictvím webových 

stránek www.nadacepartnerstvi.cz  

a profilu nadace na Facebooku  

(více než 2750 fanoušků).

Kontakt

Zuzana Šeptunová, koordinátorka projektu
zuzana.septunova@nap.cz
tel. 515 903 127, 775 856 985

www.nadacepartnerstvi.cz
www.facebook.com/NadacePartnerstvi


