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 Výchovně - vzdělávací společnost Green Life Education (projekt NEPZ), ve spolupráci s nezis-
kovou organizací Spolek Prales dětem, nabízí základním a středním školám spolupráci a spoluúčast na 
ochraně deštného pralesa a ohrožených druhů zvířat. Program PRALES DĚTEM – DĚTI PRALESŮM 
zapojuje základní a střední školy do mezinárodního česko-indonéského projektu GREEN LIFE, který 
se od roku 2009 odehrává na Sumatře v Indonésii. 

 Staňte se součástí budování první světové DĚTSKÉ PRALESNÍ REZERVACE GREEN LIFE 
(současná rozloha 50 ha), jejímž cílem je záchrana 350 - 700 hektarů pralesního území na hranicích      
s národním parkem Gunung Leuser. Tato rezervace se stává ochrannou zónou před pytláctvím a ile-
gálním dřevorubectvím. Jde o obrovský příklad zájmu dětí i mládeže o budoucnost divoké přírody, 
deštných pralesů a ohrožených druhů zvířat. Děti, žáci a studenti se tak stanou nositeli myšlenky                      
o nutnosti ochrany a zachování deštných pralesů ve prospěch planety a budoucnosti. 

 Zapojte žáky a studenty do sbírky finančních prostředků, které jsou určeny výhradně na zá-
chranu deštného pralesa ve prospěch mezinárodní dětské pralesní rezervace Green Life na Sumatře. 
Tvořte společně s námi podmínky pro život. 

 Každý žák a student se pod vedením své školy může zapojit do sbírky ZACHRAŇ PRALES         
a zachránit svůj první METR (M²) deštného pralesa. 

 Speciálně pro tuto sbírkovou akci PRALES DĚTEM – DĚTI PRALESŮM, jsme vytvořili 10ti 
stupňovou podporu v podobě kartiček se zvířaty, pro která děti, žáci a studenti zachraňují významné 
pralesní území mezi řekami Berkail a Sekelam na Sumatře. Pokud si někdo bude chtít vytvořit kom-
pletní sbírku kartiček zvířat, tak zachrání 55 m² deštného pralesa ve prospěch rezervace Green Life za 1 
školní rok. Během dvou let mohou žáci a studenti zachránit svojí sbírkou až 110 m², tedy 1.1 aru. Žák, 
který se takto zapojí, tak na závěr získá prestižní certifikát ZACHRÁNCE 1 ARU PRALESA,  s osob-
ním poděkováním a schůzkou se členy Spolku Prales dětem. Každý školní rok budou jiné záchranné 
kartičky. Při zapojení 10.000 dětí, žáků a studentů po celé ČR v průběhu dvou let, bychom mohli spo-
lečně zachránit až 110 hektarů deštného pralesa a rozšířit tak rezervaci Green Life o významné území.      
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Hodnoty záchrany deštného pralesa:

1 m² = 9 kč 2 m² = 18 kč  3 m² = 27 kč   4 m² = 36 kč  5 m² = 45 kč  
6 m² = 54 kč 7 m² = 63 kč  8 m² = 72 kč  9 m² = 81 kč  10 m² = 90 kč

 Každá zapojená partnerská škola, která vytvoří sbírku na záchranu pralesa a bude součástí pro-
gramu PRALES DĚTEM – DĚTI PRALESŮM, získá na konci školního roku 2015/2016 a 2016/2017 
certifikát o rozloze zachráněného území pralesa. Dále nám škola pošle vlastní školní práci, CHRÁNÍ-
ME DEŠTNÝ PRALES, (2015/2016) do 31. 3. 2016 a v dalším roce CHRÁNÍME OHROŽENÉ DRU-
HY ZVÍŘAT (2016/2017) do 31. 3. 2017. Tyto školní práce budou vyhodnoceny a nejlepší z nich bu-
dou vyhlášeny na Den Země dne 22. dubna 2016 a 2017 na akcích ĆESKO TANČÍ PRO PRALESY         
v Praze a Brně, kde budou vyhodnoceny nejlepší české a moravské školy. 

Co budeme vyhodnocovat? 
 Budou dvě soutěžní kategorie. První kategorií bude školní projekt CHRÁNÍME  DEŠTNÝ 
PRALES (CHRÁNÍME OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT). Druhou kategorií bude finanční dětská          
a mládežnická sbírka ZACHRAŇ PRALES (2015/2016 a 2016/2017). České a moravské školy budou 
pozvány na akci ČESKO (MORAVA) TANČÍ PRO PRALESY, kde budou nejlepší školní práce veřejně 
představeny a prezentovány samotnými žáky. Tato veřejná prezentace bude zfilmována a zveřejněna 
na Youtube. Široká veřejnost i školy budou moci hlasovat na internetu a zvolí do 31. května 2016 
absolutního vítěze. Každá zúčastněná škola získá roční předplatné časopisu Green Life. Vítězná škola 
bude vyhodnocena k  1. červnu 2016 na mezinárodní Den dětí, kdy bude vítězné škole osobně a slav-
nostně předán prestižní certifikát zachránců pralesa. Absolutní vítěz celého programu PRALES DĚ-
TEM – DĚTI PRALESŮM 2015 – 2017 bude vyhlášen 1. června 2017 na mezinárodní Den dětí 2017  
a získá 8-mi denní informační a záchrannou misi pro 2 žáky a 2 učitele, jakožto vyslance po 6ti zemích 
EU, kde budeme společně šířit do evropských škol program PRALES DĚTEM – DĚTI PRALESŮM 
2017/2018 a myšlenku dětské pralesní rezervace Green Life. 

 V případě zájmu o zapojení se do programu PRALES DĚTEM – DĚTI PRALESŮM, se hlaste 
na e-mailovou adresu nepz@nepz.cz

 Více informací o Spolku Prales dětem a projektu Green Life získáte na www.pralesdetem.cz. 
Informace o výchovně vzdělávací společnosti a jejím projektu Nejbohatší Ekosystémy Planety Země 
(NEPZ) naleznete na www.nepz.cz. 
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 Vybranou částku na ZÁCHRANU PRALESA odesílejte na transparentní účet: 2000885303/2010 a do 
poznámky vždy uveďte jméno Vaší školy.

 Zapojte vaši školu 1-2x za školní rok do projektu NEPZ a získejte osobní zkušenost s projektem Green 
Life. Projekt NEPZ má 20 dílů (10ti letý program, který přímo podporuje provoz dětské pralesní rezervace 
Green Life) a provádí žáky a studenty jednotlivými ekosystémy planety Země a učí je významu, ohrožení a 
aktivní ochraně divoké přírody.   

V Hodějovicích dne 7. října 2015

S pozdravem a vírou v lepší svět

Milan Jeglík   
Předseda Spolku Prales dětem

Bc. Zuzana Koloušková
ředitelka Green Life Education
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