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Krátký popis projektu  

 
Hlavním cílem projektu je podpořit vzájemné 
poznání - jednotlivých účastníků i prostředí, v 
jakém se nacházejí. Prostředkem k poznání je 
příroda a její ochrana a historie dříve společného 
regionu Českosaské Švýcarsko. Akce budou 
připravovány společně, jednotlivé části budou 
realizačně podporovány druhým partnerem, 
vybrané činnosti budou organizovány 
dvoujazyčně (vč. brožury).  
 
Na české i německé straně proběhne setkání 
veřejnosti a rodin s dětmi, v Čechách budou 
vytvořeny nové EVVO programy využívající 
naučného areálu a blízkého okolí Krásné Lípy, 
uskuteční se cyklus přednášek pro odbornou i 
laickou veřejnost na téma FAUNA v Českosaském 
Švýcarsku (dále jen ČSŠ).  
 
Na saské straně bude organizována propagační a 
osvětová kampaň v regionu ČSŠ, vznikne seznam 
akcí pro veřejnost, uskuteční se odborné 
osvětové exkurze v regionu ČSŠ a setkání při 
příležitosti akce Netopýří noc. Vytvoří se 
dvoujazyčná knižní publikace o přeshraniční 
spolupráci chráněných oblastí ČSŠ. Blíže o 
aktivitách v popisu projektu. Součástí je 
společná dokumentace akcí tak, aby mohla být 
vytvořena společná webová prezentace projektu. 
 
Výsledkem projektu je přeshraniční struktura 2 
spolupracujících subjektů, 1x brožura o 
národních parcích ČSŠ, 22 společně 
připravovaných a realizovaných akcí pro celkem  
360 účastníků, který bude v následné doplňován 
a inovován, 1x internetová prezentace, 1x CZ-D 
společný informační leták o aktivitách projektu a 
2x CZ-D pracovní listy k environm. programům, 
2x info materiál k fauně ČSŠ, 1x seznam akcí pro 
veřejnost na území ČSŠ. 
 
Cílovou skupinou je veřejnost, rodiny s dětmi, 
senioři. S ohledem na sociální strukturu obyvatel 
území lze u programů pro rodiny s dětmi 
očekávat také zástupce  znevýhodněných skupin 
obyvatelstva - sociálně slabé rodiny či menšiny. 

Veřejnost zejména se zájmem o ochranu ŽP, 
poznání přírodních a kulturních hodnot území 
ČSŠ, zájemci o aktivní komunikaci v ČJ/NJ a 
navázání nových kontaktů a přátelství s lidmi 
společného zájmu. 
 
 

 


