Mezinárodní kampaň „125 let Přátel přírody“
Jak se zapojit aneb jubilejním rokem 2020 aktivně

Průvodce pro místní skupiny Přátel přírody
Naturefriends International
listopad 2019

125 aktivit pro udržitelný rozvoj
Již od počátku hnutí Přátel přírody patří důraz na udržitelný rozvoj životního prostředí a společnosti
mezi základní požadavky hnutí. Přátelé přírody se proto v uplynulých 125 letech celosvětově
v oblasti udržitelného rozvoje angažovali tisíci způsoby s konkrétními cíli: boj za zpřístupnění
lesních cest veřejnosti, rozvoj sociálně udržitelného turismu přátelského k životnímu prostředí a
obdobných nabídek volnočasových aktivit, zapojení se do ochrany přírody a životního prostředí,
angažmá v boji za klimatickou spravedlnost a mezinárodní solidaritu.
Mezinárodní kampaň „125 aktivit pro udržitelný rozvoj“ má za cíl přiblížit paletu aktivit Přátel
přírody, které přispěly a stále přispívají k udržitelnému rozvoji naší planety. Na výročním Kongresu
Mezinárodních Přátel přírody (Naturefriends International, NFI), který se koná 13. června 2020
v rakouské Vídni, pak budou prezentovány požadavky našeho hnutí v oblasti udržitelného rozvoje
planety a demonstrovány příklady aktivit Přátel přírody, kterými se naše hnutí snaží tyto požadavky
naplňovat a angažovat se tak za lepší budoucnost lidstva.

V tomto materiálu najdete přehled, čeho se kampaň týká, jaké jsou její cíle a jak bude
probíhat na mezinárodní úrovni. Následují tipy, jak se mohou zapojit Přátelé přírody na
lokální úrovni, a prosba, aby tak opravdu učinili. 

Čeho chce kampaň dosáhnout
→ představit Přátele přírody jako hnutí s přitažlivou historií a současně jako hnutí moderní,
s atraktivními nabídkami pro své členy
→ představit Přátele přírody jako mezinárodní platformu s různorodou náplní činnosti
→ prezentovat příklady dobré praxe

Co plánujeme na mezinárodní úrovni
Kampaň bude trvat celý jubilejní rok 2020 a jejím těžištěm budou následující aktivity:
→ Zahájení v Krajině roku Senegal/Gambie 19. ledna 2020
Oficiální zahájení kampaně se koná 19. ledna v Gambii v rámci oslavy úspěšného přesunutí projektu
Mezinárodních Přátel přírody „Krajina roku“ (zaměřeného na přeshraniční spolupráci národních
organizací našeho hnutí) poprvé z Evropy na půdu Afriky. Je to současně vrcholná akce
mezinárodního setkání Přátel přírody v Krajině roku Senegal/Gambie.
→ Jubilejní kongres NFI 13. června 2020 ve Vídni
Kongres Mezinárodních Přátel přírody se ponese v duchu 125letého jubilea. Prezidium NFI připraví
po dohodě s členskými organizacemi seznam požadavků v oblasti trvale udržitelného rozvoje, které
by měly být kongresem přijaty.
Na celý následující týden připravili k příležitosti 125. jubilea našeho hnutí vídeňští Přátelé přírody
řadu aktivit, mj. komentované procházky po místech, spjatých s historií Přátel přírody.
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→ První Mezinárodní den Přátel přírody od 18. do 20. září 2020
Výroční konference NFI vyhlásila nový společný svátek našeho celosvětového hnutí, který by se měl
každoročně opakovat. Mezinárodní den Přátel přírody se bude konat poprvé v roce 2020. V rozmezí
jednoho víkendu by se mělo na lokální úrovni, všude kde Přátelé přírody působí, uskutečnit co
možná nejvíce akcí nejrůznějšího zaměření, přibližujících naše aktivity.
→ Doprovodná kampaň v sociálních médiích
Národní organizace našeho hnutí zaslaly na podzim 2019 NFI podklady k prezentaci 125 historických,
ale i aktuálních aktivit Přátel přírody. Ty budou v rámci kampaně prezentovány na Facebooku,
Instagramu a na webových stránkách NFI – www.nf-int.org.
→ Adventní kalendář NFI se stěžejními událostmi jubilejního roku
Virtuální adventní kalendář Mezinárodních Přátel přírody se objevuje na sociálních sítích již několik
let. V roce 2020 představí 24 zásadních momentů jubilejního roku.

Zapojme se u nás doma!
Místním skupinám našeho hnutí se nabízí různé možnosti, jak se na oslavách podílet: od sdílení postů
na sociálních médiích až po zorganizování vlastních aktivit – podle toho, kolik času můžete a chcete
kampani věnovat.
→ O víkendu 18. – 20. 9. 2020 uspořádejte akci na Mezinárodní den Přátel přírody
Hnutí Přátel přírody bylo oficiálně založeno 16. září 1895. Na připomínku této události proběhne
v jubilejním roce 2020 první „Mezinárodní den Přátel přírody“, a to během víkendu od 18. do 20.
září. Ambicí je, aby se v tomto termínu konalo co možná
nejvíce lokálních akcí propojených tématy Přátel přírody.
Pomozte nám uspořádat Den Přátel
Víme, že mnohé národní organizace nebo i místní skupiny
našeho hnutí již vlastní Den Přátel přírody slaví, a tak je
termín pouze návrhem, jak vzbudit mnoha souběžnými
akcemi ve stejném termínu co možná největší zájem
veřejnosti o naši existenci, činnost a cíle.
Náplní Dne Přátel přírody by měla být vaše vlastní
aktivita, například organizovaný výlet do přírody nebo
zajímavá přednáška. Nachází-li se třeba ve vašem okolí
zajímavá turistická trasa nebo naučná stezka přírodou,
nabízí se uspořádat výlet právě sem. Očekáváme, že se
zapojí i naše Domy Přátel přírody.

přírody na co nejvíce místech,
kde Přátelé přírody působí!
Informace o vašich chystaných akcích
pošlete v předstihu na
hynek@pratele-prirody.cz, za české
Přátele přírody je shromáždíme a
zašleme mezinárodnímu sekretariátu
našeho hnutí, aby se objevily
v celosvětovém přehledu. Objeví se i
na našem webu www.prateleprirody.cz a na našem Facebooku.
Poradíme vám také, jak vaše akce na
místní úrovni zpropagovat tak, aby si
na ně našli cestu ti, kterým jsou
určeny.

Další z aktivit může být například sázení stromů,
například s mottem „Jeden strom za každou místní
skupinu“ respektive „Jeden strom za každý Dům Přátel
přírody“. Spojení se sbírkou na projekt „Stromy pro
Afriku“, které sází naši afričtí členové, vyšle důležitý signál společnosti. Současně podpoří
konkrétními činy jeden z požadavků Přátel přírody, kterým je větší důraz na ochranu klimatu a na
klimatickou spravedlnost.
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→ Sdílejte posty na sociálních sítích
Sdílení postů na sociálních sítích nedá mnoho námahy, ale výrazně nám pomůže s propagací
kampaně mezi co největší počet lidí. Od poloviny ledna do poloviny listopadu bude NFI každé úterý,
čtvrtek a sobotu na Facebooku a Instagramu postovat jednu ze 125 aktivit pod hashtagem
#Naturfriends125activities, počínaje významnými historickými aktivitami počátečních let našeho
hnutí. Souběžně představíme všechny aktivity v němčině, angličtině a francouzštině na našem webu
(www.nfint.org/125activities).
O všem budeme pravidelně informovat také v NFI newsletteru, který vychází jednou měsíčně ve
třech jazykových verzích (AJ/NJ/FJ). Jeho zasílání si zdarma můžete objednat a také si přečíst
všechna dosavadní vydání na: https://www.nf-int.org/publikationen/nfi-newsletter).
→ Přihlaste vlastní aktivity
Potěší nás, když nám zašlete informace a fotografie o Vašich aktivitách v jubilejním roce – lhostejno
zda v rámci Mezinárodního dne Přátel přírody nebo k jinému datu.
Informace o vašich chystaných akcích pošlete v předstihu na hynek@pratele-prirody.cz, za české
Přátele přírody je shromáždíme a zašleme mezinárodnímu sekretariátu našeho hnutí, aby se
objevily v celosvětovém přehledu. Objeví se i na našem webu www.pratele-prirody.cz a na
našem Facebooku. Poradíme vám také, jak vaše akce na místní úrovni zpropagovat tak, aby si
na ně našli cestu ti, kterým jsou určeny.

Všechny aktivity bude NFI evidovat a na konci roku 2020 vyhodnotí mezinárodní porota Přátel
přírody ty nejúspěšnější aktivity. Tři nejpřínosnější budou oceněny finanční prémií 500 eur.
Zapojení se tedy vyplatí dvojnásob!

Materiály
Pro kampaň bylo speciálně upraveno logo Přátel přírody nápisem „Přátelé přírody – 125 let“.
Logo je k dispozici ke stažení na webu www.nfint.org/125activities. Logo v české verzi právě
chystáme a následně ho zašleme všem našim místním skupinám, aby mohly své akce zařadit k dalším
aktivitám konaným v roce 2020 Přáteli přírody různě po světě se společnou značkou.
Současně rádi poskytneme nové letáky NFI pro nejrůznější akce.

Přátelé přírody, z. s. / Friends of Nature Czechia
Žijeme přírodou, historií a kulturou. Rádi ovlivňujeme svět kolem sebe.

Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha, Czechia
E: info@pratele-prirody.cz
F: www.facebook.com/prateleprirodycr
W: www.pratele-prirody.cz

Do materiálu byl převzat text z publikace „International Campaign 125 Years of Naturefriends. Getting
involved – actively through the anniversary year 2020!“ vydané v říjnu 2019 Naturefriends International a
upraven pro použití v rámci českého větve hnutí Přátel přírody.
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