
Projekt T.R.E.N.D. má za sebou rok působnosti 
 
Projekt "Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském 
Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách". 
 
Tříletý projekt má za sebou bezmála jednoroční trvání. Za tuto dobu bylo zrealizováno mnoho akcí jak pro děti 
předškolního věku, tak i starší děti a dospělé. V hlavních náplních a aktivitách, které partner projektu Občanské 
sdružení Společnost pro Lužické hory připravoval, byla ekologická výchova s důrazem na ochranu přírody 
našeho okolí. 
 
V projektu byly použity již osvědčené programy zkušených lektorů, proškolených pedagogů nebo odborníků, 
jako jsou botanici, zoologové, pracovníci výzkumných ústavů či zaměstnanci specializovaných firem a další.  
 
Mezi tradiční programy Občanského sdružení Společnost pro Lužické hory patří ekovýchovné vzdělávací 
programy pro mateřské a základní školy. Za období trvání projektu proběhlo dohromady 15 těchto programů 
v mateřských školkách za účasti kolem 400 dětí předškolního věku. Programy probíhaly formou her či pohádek 
s názornými pomůckami, které měli děti za úkol poznávat či si snad sami vyzkoušet. Úspěšnost těchto programů 
je dokazována stále větším zájmem mateřských škol v Libereckém kraji.  
 
Na základních školách proběhlo celkem 12 vzdělávacích programů pro žáky druhého stupně, které byly 
dvoublokové. Buďto ve formě přednášek s promítáním na interaktivních tabulích nebo krátkých výletů 
s pomůckami přímo do „terénu“, kde měli žáci za úkol poznávat živočichy nebo rostliny a byliny. Programy byli 
realizovány za podpory českých a německých lektorů dvoujazyčně. 
 
Další z tradičních akcí jsou ekologické dny s „dílničkami“ pro děti i dospělé. V minulém roce byli uskutečněny 
dva tyto „ekodny“, jeden v Jablonném v Podještědí a jeden v Hrádku nad Nisou, kde byl „ekoden“ nedílnou 
součástí Dožínek. Svou zručnost a vyplňování nejrůznějších úkolů za odměny si tu na 22ti stanovištích 
vyzkoušelo dohromady 377 dětí, maminek, ale i tatínků a babiček. Cílem „ekodnů“ je především reálné setkání a 
poznání dětí s přírodními materiály, ekologicky šetrnými výrobky a technikami výroby na které se opomíná. 
 
Občanské sdružení Společnost pro Lužické hory pořádá také exkurze a to jak přírodovědné exkurze pro dospělé, 
tak i prožitkové exkurze pro rodiny s dětmi. Přírodovědné exkurze pro dospělé jsou určeny pro širokou veřejnost 
a jsou realizovány na české i německé straně. Na české straně tyto exkurze zajišťuje zkušený lektor ze správy 
CHKO Lužické hory a na straně německé firma Andy Paul, projekt management. Za období trvání projektu se 
těchto exkurzí dohromady zúčastnilo kolem sta účastníků na devíti různých místech české i německé strany. 
 
Pro dospělé byly také připraveny přednášky a kurzy k ochraně životního prostředí a přírody - ekologické 
komunikace. Celkem byly zrealizovány tři tyto kurzy na dvou místech. Dospělí si zde mohli kupříkladu vyrobit 
adventní věnečky nebo ekologické dárky. Těchto kurzů se zúčastnilo 94 lidí. 
 
Prožitkové exkurze pro rodiny s dětmi jsou určeny především dětem a jejich rodičům. Exkurze jsou vedeny 
lehčími terény a tak jsou vhodné i pro malá „dítka“ či dokonce pro maminky s kočárky. Exkurze probíhají 
formou vyprávění o dávných pověstech a bájích daného místa tak, aby děti zaujali. Za minulý rok proběhli čtyři 
tyto exkurze a zúčastnilo se jich 64 dětí s rodiči. 
 
K těmto aktivitám vydalo Občanské sdružení Společnost pro Lužické hory populárně naučnou brožuru pro 
rodiny s dětmi  „Pohádková putování v Lužických horách“. V publikaci je možno nalézt 10 tras a tipů na výlety 
po krásách Lužických hor. Publikace obsahuje spousty mýtů a  pověstí z dob minulých i přítomných. Těchto 
brožur bylo vydáno na 2000 ks. 
 
Nedílnou součástí projektu T.R.E.N.D. je putovní výstava. Občanské sdružení Společnost pro Lužické hory 
připravila tuto výstavu o 16ti maloplošných chráněných území Lužických hor. K vidění jsou jak fotografie dané 
lokality, tak i stručné informace o fauně a flóře různých oblastí. Výstava je koncipována a sestavena na základě 
spolupráce mezi Občanským sdružením Společnost pro Lužické hory a CHKO Lužické hory. K navštívení je 
možná ve vestibulech škol a městských síních. 
Více informací na domovských internetových stánkách Občanského sdružení Společnosti pro Lužické hory - 
www.spolecnostlh.cz nebo internetových stránkách projektu T.R.E.N.D. – www.projekt-trend.eu                                                                  
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