ČESKO-SLOVENSKÉ ŠKOLY A ŽÁCI
ZACHRAŇUJÍ OHROŽENÉ DRUHY ZVÍŘAT

ROK NOSOROŽCE
2019/2020

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ A MOTIVAČNÍ PROJEKT NEPZ

VE SPOLUPRÁCI S ORGANIZACÍ SPOLEK PRALES DĚTEM (ČLEN INTERNATIONAL
RANGER FEDERATION) A ORGANIZACÍ ICORP VYHLAŠUJE ŠKOLNÍ ROK
2019 AŽ 2020 ROKEM NOSOROŽCE

VYZÝVÁME PARTNERSKÉ ŠKOLY NEPZ KE SPOLUPRÁCI NA SVĚTOVÉ OCHRANĚ
NOSOROŽCŮ A DALŠÍCH OHROŽENÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT SPOLEČNĚ
S MEZINÁRODNÍM MONITOROVACÍM PROJEKTEM OKO ZEMĚ,
KTERÝ SMĚŘUJE V LETECH 2019 – 2023 NA PĚT KONTINENTŮ.

SPOLEČNĚ S NÁMI U TOHO MŮŽETE BÝT I VY.

KAŽDÝCH 6 HODIN JE NA SVĚTĚ
V DIVOČINĚ ZASTŘELEN JEDEN
NOSOROŽEC
ROČNĚ TAK Z PLANETY ZMIZÍ AŽ 1600 NOSOROŽCŮ

JAK SE STÁT OCHRÁNCI NOSOROŽCŮ ?
1. KROK: ve spolupráci s projektem NEPZ uspořádejte školní projektový den, kdy
proběhne nejdříve přednáška a dále budou žáci kreslit, malovat, či modelovat výtvory určené k veřejné školní dražbě. Lektoři NEPZ dorazí k vám do školy v předem
dohodnutém termínu s motivační přednáškou o ochraně ohrožených druhů zvířat,
se zaměřením na nosorožce. Žáci se pokusí vytvořit malby a kresby, či budou modelovat z moduritu, či hlíny a přitom zachovají téma nosorožců. Zároveň žáci vytvoří
upoutávku a plakát na počítači. Každá škola bude svoji práci prezentovat na facebookových stránkách NEPZ - Rok nosorožce a školním webu.
2. KROK: ze všech výtvorů žáci společně s učiteli udělají výstavu ve školních nebo
obecních prostorách vaší školy, vesnice nebo města. Škola ve spolupráci s žáky uspořádá odpolední veřejnou akci s výstavou a dražbou žákovských výtvorů, které budou
vydraženy veřejnosti na podporu ochrany nosorožců. Na tuto akci doporučujeme
pozvat rodiče, přátele školy, zástupce místních firem, médií, včetně novinářů a televize.
3. KROK: veřejná dražba, kterou povedou samotní žáci a budou se snažit namotivovat hosty k co nejvyšším sumám na ochranu nosorožců. Výtěžek z veřejné dražby
zašlou na transparentní účet Oko Země – 2300885305/2010
4. KROK: celý průběh projektu Rok nosorožce bude dokumentován až po vypuštění
nosorožců do rezervace v Mozambiku. Každá zapojená škola získá nejen děkovný
certifikát, ale také film, který bude zároveň přeložen do angličtiny a bude vyslán do
škol ve světě jako příklad dalším žákům, studentům a školám.

NA CO BUDEME ZÍSKÁVAT FINANCE ?
1. POLOLETÍ 2019/ 2020 – první vlna spolupráce je určena na získání maximálního množství fotopastí UV595HD v hodnotě 3 800 Kč (1 fotopast). Tyto fotopasti
se stanou součástí monitorovacích programů na záchranu nosorožců a dalších
ohrožených druhů zvířat ve světě. Podaří-li se získat se všemi partnerskými školami
250 fotopastí, tak na každý kontinent půjde s projektem Oko Země 50 fotopastí do
národních parků a rezervací na odhalování pytláctví a získávání unikátních záběrů
pro vznik světového vzdělávacího programu Etika Země, který spatří světlo světa
v roce 2025.
2. POLOLETÍ 2019/ 2020 – druhá vlna spolupráce je určena na získání maximálních finančních prostředků na vykoupení a převoz nosorožčí samice s mládětem z
JAR do nově vznikající rezervace na záchranu nosorožců v Mozambiku.

Hodnota těchto dvou nosorožců pro vytvoření nového stáda činí
16 660 USD. Získané finanční prostředky ze škol jsou určeny na dva
nosorožce, na podporu protipytláckých hlídek a na pokračující terénní
ochranu nosorožců v Mozambiku.

TOUTO CELOREPUBLIKOVOU AKCÍ DOKÁŽEME VYTVOŘIT ÚŽASNOU
ENERGII NA OCHRANU NOSOROŽCŮ, KDY NEJDŘÍVE VYTVOŘÍME
PODMÍNKY PRO VZNIK FUNKČNÍCH MONITOROVACÍCH PROGRAMŮ
VE SVĚTĚ SE ZAMĚŘENÍM NA NEJOHROŽENĚJŠÍ DRUHY ZVÍŘAT,
VČETNĚ NOSOROŽCŮ V AFRICE, A DÁLE VYPUSTÍME
DO NOVÉ MOZAMBICKÉ REZERVACE DVA NOSOROŽCE,
KTERÉ BUDEME MOCI I NADÁLE SLEDOVAT ZA POMOCÍ FOTOPASTÍ
VE SPOLUPRÁCI S RANGERY ICORP.
Více o projektu najdete na stránkách
WWW.PRALESDETEM.CZ
WWW.NEPZ.CZ

a o organizaci ICORP na stránce
WWW.ICORPROTECTION.ORG

Vaše dotazy vám rádi zodpovíme na emailové adrese nepz@nepz.cz
Na stejné adrese se můžete zároveň do programu přihlásit.
Děkujme za zájem o divokou přírodu!

