Zveme Vás na akce pro přírodu a pro lidi, kterým není lhostejná.
V Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen připravil tyto akce:
TÁBOR KOSENÍ
pro mládež a dospělé
26.6.-3.7.2015
Uvidíte, že být dobrovolníkem má smysl a každý malý krůček se počítá. Poznáte, že práce s kosou není složitá a už vůbec není zbytečná, i když dnes
máme tolik jiných možností. Zažijete na vlastní kůži, jaké to je nezištně pomáhat a jak se umí přroda svou krásou odměnit.
TÁBOR VETŘELEC
pro rodiče/prarodiče a děti 3-10 let
25.- 28.9. 2015
Uvidíte, že dobrovolníkem může být člověk v každém věku. Že být užitečný nemusí být velká dřina, ale může to být velká legrace třeba při boji s
tajemnými vetřelci. Děti se také seznámí s lesními skřítky a lesní královnou, dospělí zkusí tvořit z přírodních materiálů a společně objevíme barvy a
zvuky nočního lesa. Poznáme, jak snadné je vlastně pomáhat a být užitečný svému okolí.
DEN STROMŮ
Oslava krásy podzimní přírody pro širokou veřejnost
17.10. 2015 od 10:00 do 16:00
Program:
Jak pečovat o pestrý les - přednáška odborníka AOPK ČR o udržitelném lesním hospodaření
S dětmi v lese - ukázky aktivit a her v prostředí lesa
Strom a jeho svět - exkurze do cenných oblastí Moravského krasu za krásami podzimního lesa
Dřevokrása - povídání a tvoření s mistrem řezbářem
KRAJINA, PŘÍRODA, ČLOVĚK
víkendový vzdělávací kurz pro ekopedagogy
27.- 29. 11. 2015
Vzdělávací kurz je určen pracovnímům s dětmi a mládeží na poli ekologie, volnočasovým a mimoškolním pedagogům. Série přednášek z oblasti
geomorfologie, geologie a karsologie, botaniky a zoologie je doplněna o exkurze v centrální části Moravského krasu.
CO V TOM LESE BUDEME DĚLAT?
víkendový vzdělávací kurz pro ekopedagogy
22.-24.4.2016
Víkendový kurz navazující na předchozí akci. Ukázky outdoorových výukových aktivit a programů vycházejících z místních specifik. Součástí aktivity
je i představení jednoduché didaktické hry pro děti.
BÝT DOBROVOLNÍKEM
přednáška a beseda o dobrovolnictví
29.12.2015 a 28.5.2016
Přednáška a beseda s dlouholetým koordinátorem tuzemských i zahraničních dobrovolnických aktivit na pomoc přírodě. Jak důležitá je nezištná pomoc
dobrovolníků při péči o přírodní bohatství?

Více informací a přihlášení průběžně na www.proprirodu.svycarna.eu a u koordinátora projektu
Ing. Robert Kubáň
e-mail: evc.svycarna@centrum.cz, tel.: 603 375 481

Všechny akce jsou realizovány v rámci projektu Švýcárna přírodě a lidem podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

