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Darujte radost, ne věci!
(4.12. 2018) „Milá babičko, daruji Ti kousek přírody.“ Jak netradiční, a přitom krásné přání. Pokud
chcete během letošních Vánoc přijít s tímto originálním dárkem, vyzkoušejte darovací certifikáty od
Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Věnovat můžete zmíněný kousek přírody, zážitkovou exkurzi
nebo plnou misku pro nemocná zvířata. V každém případě Váš dárek udělá radost nejen tomu, kdo jej
najde pod stromečkem, ale především přírodě, kde poskytnutý dar skutečně pomůže.
Pořízením darovacího certifikátu „Daruj kousek přírody“ podpoříte výkup přírodních lokalit, o které
bude následně pečovat některý z pozemkových spolků. Díky tomu bude zachován nebo vznikne nový
kousek přírody, kde ptáci, veverky, motýli, krásné orchideje a mnozí další najdou bezpečný domov. A pro
nás se vytvoří koutek přírody, kam můžeme zajít na procházku. Darovací certifikát tím udělá radost
několikrát. Nejen pod stromečkem, ale především během výletu na některou z vykoupených lokalit, kde si
můžete říct, že tohle místo je tady i díky vašemu dárku. Darovat lze kousek lesa, mokřadu, louky a jiné.
K výběru je sedm druhů certifikátů. Objednávat můžete na stránkách:
www.mistoproprirodu.cz/darovacicertifikaty/
Jestliže víte, že by pod stromečkem největší radost udělal výlet, jsou zážitkové certifikáty to pravé.
K výběru je exkurze na Milskou stráň ve středních Čechách, kde je v květnu rozkvetlá louka plná orchidejí,
nebo do bělokarpatského lesa Ščúrnica, kde můžete obdivovat nádherné stromy a užít si klid v přírodě. A to
všechno s poutavým výkladem odborníků, kteří se o konkrétní lokality dlouhodobě starají.
Certifikát Plná miska pomáhá zvířatům v záchranných stanicích. Ta se sem dostanou nejčastěji
vinou člověka. Někdy jde o zranění způsobené střetem s dopravními prostředky, popálením o elektrické
dráty anebo uvíznutím v některé z pastí. Potřebná péče k vyléčení je ale nákladná a tady můžete pomoci
právě vy! Nakrmit můžete vydry, poštolky, ježky, nebo veverky, které ve stanicích nabírají sílu k návratu do
přírody. Pokud byste chtěli přispět více pacientům naráz nebo nakrmit jiné zvíře, máte možnost pořídit
certifikát „Hostina pro zvířata“. Objednávat můžete na stránkách: www.zvirevnouzi.cz/jak-objednavatdarovaci-certifikaty/
Darovací certifikáty lze objednat na stránkách sbírek Místo pro přírodu a Zvíře v nouzi:
 Místo pro přírodu – nabídka certifikátů zde: www.mistoproprirodu.cz/darovacicertifikaty, dary lze
posílat na účet 9999922/0800
 Zvíře v nouzi – nabídka certifikátů zde: www.zvirevnouzi.cz/sbirka-zvire-v-nouzi/darovaci-certifikat,
dary lze posílat na účet 33553322/0800
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