NADACE PARTNERSTVÍ

VÝSADBA STROMU SVOBODY
Jednoduché instrukce krok za krokem
Abychom vám maximálně usnadnili cestu k uspořádání výsadby Stromu svobody, připravili jsme pro
vás jednoduchý návod, který vás provede celým procesem, od krásné myšlenky na začátku, až
k závěrečnému vyúčtování celé akce.

1 Zapojení do kampaně
Přihlásit vaši výsadbu do kampaně Stromy svobody můžete prostřednictvím registračního formuláře
na www.stromysvobody.cz.

1.1

Financování výsadby z vlastních zdrojů

Formulář nabízí několik variant financování výsadby. Pokud zvolíte „vlastní finance“, je vaše
registrace nejjednodušší. Po vyplnění formuláře a kontrole editorem se zobrazí na mapě. Jak získat
„vlastní finance“ na výsadbu? O podporu můžete požádat příslušný obecní úřad, místní firmy či malé
podnikatele. Logo vašeho sponzora na vaši žádost rádi umístíme k profilu vaší výsadby na
www.stromysvobody.cz.

1.2

Financování s pomocí crowdfundingové sbírky

Vyberete-li kteroukoliv jinou variantu financování (tj. crowdfundingovou sbírku, darovanou lípu),
zobrazí se vám další část formuláře, na základě jejíhož vyplnění budeme moci vaši výsadbu podpořit.
V ní upřesníte informace o vysazovaných stromech a nahrajete potřebné přílohy:
• Informace o pozemku z http://nahlizenidokn.cuzk.cz (stačí printscreen z prohlížeče) nebo
výpis z KN (musí být patrné umístění parcely, číslo parcely, informace o majiteli a náhled
mapy).
• Souhlas majitele pozemku s výsadbou. Písemný souhlas majitele pozemku s výsadbou
musí obsahovat katastrální číslo pozemku, jméno vlastníka, jeho souhlas s výsadbou
(případně i upřesnění podmínek, za kterých s výsadbou souhlasí, např. kolik stromů bude
vysazeno), vlastnoruční podpis majitele, razítko (v případě, že se jedná o právnickou osobu) a
datum.
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•

Závazek následné péče po dobu 5 let. Vyjádření obce/spolku/školy/fyzické osoby, která
přijímá zodpovědnost za následnou péči o vysazené stromy min. po dobu 5 let. Vyjádření
můžete formulovat obdobně jako předchozím případě, nezapomeňte uvést konkrétní jméno a
kontakt na zodpovědnou osobu.

Crowdfunding je způsob financování, při kterém větší počet jednotlivců přispívá menším obnosem
k cílové částce. Díky naší spolupráci s portálem Daruj správně máte možnost získat potřebné
prostředky na váš záměr od drobných dárců (ale klidně i firem a dalších organizací) bez nutnosti
zřizovat si vlastní veřejnou sbírku. Vaše sbírka se stane součástí kmenové sbírky Nadace
Partnerství, kterou si můžete představit jako kmen stromu, při čemž vaše sbírka bude jednou
ze samostatných větví vyrůstající z tohoto kmene.
Po vyplnění a uložení registračního formuláře výsadby obdržíte e-mail s odkazem na založení
crowdfundingové sbírky na portálu www.darujspravne.cz. Zde vyplníte potřebné údaje a zvolíte
cílovou částku, tedy kolik peněz chcete nasbírat a použít pro váš projekt. Účel vaší sbírky na portálu
Daruj správně, stejně jako následná žádost do grantové databáze Grantys (viz níže) musí být v
souladu s cíli a hodnotami naší kampaně a s účelem veřejné sbírky konané Nadací Partnerství.
Doporučujeme volit cílovou částku nejméně 10 000 Kč (určitě najdete vhodný způsob, jak rozšířit vaši
oslavu - umístit lavičku, pamětní kámen, vysadit více stromů…). Po té zvolte datum zahájení sbírky.
Ta může trvat maximálně 45 dní a její propagace mezi potenciálními dárci bude záviset zejména na
vaší aktivitě.
Po úspěšném ukončení vaši sbírky (tj. po maximálně 45 dnech bez ohledu na to, jestli se vám podařilo
nasbírat celou částku, nebo jen její část) se stáváte příjemcem grantové podpory ze strany Nadace
Partnerství. Celý sbírkový strom je registrovaný jako veřejná sbírka u Krajského úřadu
Jihomoravského kraje a Nadace Partnerství zodpovídá za využití veškerých prostředků.
Prostřednictvím e-mailu vás vyzveme k registraci do grantové databáze Grantys. Součástí
registrace je doklad o vedení účtu příjemce nadačního příspěvku (kopie smlouvy o založení účtu
nebo doklad o vedení účtu ověřený bankou), který vložíte do záložky „soubory“ vaší žádosti. Obsah
žádosti do této grantové databáze můžete upravit na základě reálně vybraných prostředků. Vyplníte
zde základní náležitosti a do 15. dne následujícího měsíce vám zašleme smlouvu o nadačním
příspěvku. Po jejím podpisu obdržíte vámi vybrané prostředky (snížené o administrativní náklady ve
výši 5% z vybrané částky). Podepsáním smlouvy se zavazujete zaslat ve stanoveném termínu
stručnou závěrečnou zprávu o realizaci projektu, vyúčtování a dokumentační fotografie z průběhu
akce. Závěrečná zpráva se opět ukládá do grantové databáze Grantys.
Jako příjemce nadačního příspěvku berete podepsáním grantové smlouvy na vědomí, že využití
nadačního příspěvku bude předmětem kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje
(konkrétně doložení dokladů či faktur za služby nebo materiál).
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Pokud se rozhodnete o nasbírané peníze nepožádat (např. z důvodu nízké nasbírané částky), budou
tyto prostředky využity Nadací Partnerství na kampaň Stromy svobody.

1.3

Lípa darem od firmy Arboeko

V rámci kampaně Stromy svobody máte příležitost požádat o sazenici zapěstované vzrostlé lípy
srdčité od společnosti Arboeko. 100 kusů zapěstovaných lip jsme připravili pro prvních 100 zájemců
(tj. jeden kus pro jednoho zájemce). Podmínkou je výsadba v rámci celorepublikových dnů Stromů
svobody, tj. od 20. do 28. 10. 2018. Tyto stromy jsou určeny pouze pro slavnostní výsadbu za účasti
veřejnosti (pro inspiraci viz také bod 4. scénář výsadby).
Jedná se o sazenici ve věku 7 let, obvod kmínku je 12-14 cm, výška cca 3,5 m s kořenovým balem.
Lípy firma rozdistribuuje do centrálních uložišť v jednotlivých krajích, kde si je můžete na základě
uvedení názvu vaší organizace (nebo jména fyzické osoby) v termínu od 18. 10. vyzvednout. Pro
přepravu takto velkého stromu je ideální využít přívěsný vozík za osobní automobil, sazenici je nutné
během dopravy šetrně ukotvit.
Jestliže zvolíte tuto možnost, stáváte se příjemcem podpory ze strany Nadace Partnerství. Od 28.
10. do 8. 11. 2018 vložíte do formuláře, který se zobrazí na webu u vaší výsadby, fotografie a stručné
informace o tom, jak akce proběhla.

2 Nákup sazenic
V případě, že se rozhodnete využít k výsadbě Stromu svobody pouze vlastní prostředky nebo budete
kupovat větší množství sazenic, nabízíme vám ve spolupráci se společností Arboeko zakoupení výše
uvedených zapěstovaných líp za velkoobchodní cenu 1500 Kč, přičemž 10 % z této částky pak
firma daruje na kampaň Stromy svobody. Připraveno je celkem 2 000 sazenic. Při komunikaci s firmou
uvádějte, že stromy budete sázet v rámci kampaně Stromy svobody. Nabídka s odkazem na
objednávkový formulář se vám zobrazí po zaregistrování vaší výsadby na www.stromysvobody.cz.

3 Výběr pozemku pro výsadbu, volba druhu a
následná péče

strana: 3/6

NADACE PARTNERSTVÍ

Váháte, jak vybrat správné místo k výsadbě, jak ověřit vedení inženýrských sítí, vybrat druh stromu či
jak o strom dále pečovat? Odpovědi na své otázky najdete v souboru „Desatero výsadby Stromu
svobody“, který je umístěný na webu kampaně v sekci Ke stažení. Najdete zde i podrobný návod
k výsadbě, včetně názorných obrázků, které oceníte zejména při výsadbách s dětmi.
Chcete-li se o tématu sázení stromů v obcích i krajině dozvědět více, můžete si objednat publikaci
„Jak se sází strom“.

4 Scénář výsadby
Součástí historických výsadeb Stromů svobody byly často srazy rodáků, průvody obcí, slavnostní
projevy nejvyšších představitelů obcí a spolků (zvláště potom Sokolů a hasičů), vystoupení žáků
místních škol, zpěv hymny a lidových písní, recitace básní, umístění vzkazu pro další generace ke
kořenům stromu apod. Pro inspiraci stačí nahlédnout do profilů jednotlivých stromů v mapě.
Jak bude vypadat scénář vaší slavnostní výsadby, záleží jen na vás. Přizvat můžete místní základní a
mateřskou školu, členy místních spolků, věřící, představitele obce, slavného rodáka či jinou známou
osobnost. Určitě nezapomeňte pozvat zástupce všech firem a institucí, které vaši výsadbu podpořili. A
hlavně – nezapomeňte na širokou veřejnost.
Předem naplánujte, kdo promluví, kdo vysadí, jakým způsobem se zapojí děti, jak zajistíte správnou
techniku výsadby. Bude součástí výsadby i drobné občerstvení nebo odměna pro děti? Nezapomeňte
také na kvalitní fotodokumentaci akce. Vytvořte si seznam věcí, které bude třeba zajistit a které
budete na místě potřebovat. Rozdělte jednotlivé úkoly členům realizačního týmu, případně přizvěte
další osoby. Naplánujte scénář výsadby ještě před tím, než zahájíte její propagaci.

5 Balíček „Naše oslava 100 let republiky“
Balíček, který jsme pro vás připravili, by vám měl usnadnit přípravu akce a sloužit k důstojnému
oslavení 100. výročí naší republiky. Balíček si můžete objednat do konce července zaškrtnutím
příslušného políčka ve formuláři registrace výsadby. Připravíme jej pro vás a pošleme na začátku
října. Cenu upřesníme.
Co v něm najdete:
•

pamětní certifikát Stromu svobody určený k zarámování (velikost A4)
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•

nerezovou cedulku (velikosti A5) s nápisem Strom svobody 2018 pro označení stromu,
vhodná k instalaci na dřevěný, kamenný či kovový nosič

•

trikoloru (páska o šíři 7 cm)

•

50 ks papírových vlaječek ČR na špejli (rozměry 14,5 x 21 cm)

•

50 ks odznáčků s logem Stromy svobody

•

brožuru „Jak se sází strom“

6 Označení Stromu svobody
Strom svobody si určitě zaslouží označení přímo v terénu tak, aby ho mohli objevit návštěvníci obce,
ale i budoucí generace. Cedulku si můžete zakoupit jako součást výše uvedeného balíčku, nebo si
nechat vyrobit vlastní. Využít můžete v tomto případě náš grafický návrh, který naleznete na webu
kampaně v sekci Ke stažení. Díky tomu budou nově vysazené Stromy svobody označeny jednotně.

7 Propagace akce
Začněte s propagací akce v dostatečném předstihu. Zjistěte si termín redakční uzávěrky místního
zpravodaje a zavčas zašlete informaci o připravované akci. Tiskovou zprávu do regionálních deníků a
dalších médií rozešlete asi týden před výsadbou. Pozvánku vyvěste na webové stránky či
facebookový profil obce, spolku, školy, připravte emailovou rozesílku na vybrané adresy. Informujte
veřejnost vyvěšením plakátů na frekventovaných místech. Využít můžete pro tento účel grafický
návrh plakátu, který naleznete na webu kampaně v sekci Ke stažení.

8 Po výsadbě
Pokud se vám podařilo úspěšně vysadit váš Strom svobody, nezapomeňte se o vaši radost podělit.
Na webových stránkách www.stromysvobody.cz v profilu vaší výsadby vyplňte základní informace o
akci a vložte fotografie. Pokud jste realizovali crowdfundingovou sbírku, zašlete závěrečnou zprávu
prostřednictvím grantového rozhraní Grantys. Nezapomeňte o výsledcích informovat sponzory vaší
výsadby, poděkujte žákům školy a všem členům vašeho týmu. Ujistěte se, že o váš Strom svobody
bude i nadále řádně pečováno, zvláště co se týče zálivky.
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Po výsadbě doporučujeme Strom svobody zaregistrovat na portále Stromy pod kontrolou
www.stromypodkontrolou.cz. Díky tomu například získá majitel stromu automatické upozornění, že je
čas provést výchovný řez. Kromě toho portál nabízí u vzrostlých stromů možnost evidence
bezpečnostních vazeb s upozorněním na nutnost jejich kontroly nebo výměny a také možnost
vystavení kompletní inventarizace stromů se správou navržených opatření.
Registrace výsadby na portále Stromy pod kontrolou:
1. Přihlaste se na portále Stromy pod kontrolou prostřednictvím tohoto odkazu
http://www.stromypodkontrolou.cz/campaign/70fc1109-4244-4592-acbb-f951f3e3ac50. Zvolte
variantu „Zaregistrovat se a zapojit“ a vyplňte příslušná pole (v případě fyzické osoby
uveďte jako „název partnera“ pouze jméno).
2. Běžte do mapy s pomocí odkazu vlevo nahoře.
3. V levém sloupci klikněte v sekci „Kampaň Stromy svobody“ na tlačítko „Přidat výsadbu“.
V levém sloupci se objeví sekce „Nová výsadba“.
4. Najděte v mapě místo výsadby (je potřeba, abyste mapu dostatečně přiblížili) a klikněte na něj
levým tlačítkem. Vybraná poloha se označí červenou značkou (novým kliknutím můžete
polohu opravit).
5. V levém sloupci v sekci „Nová výsadba“ klikněte na tlačítko „Uložit“.
6. Objeví se dialog „Nová výsadba“. Vyplňte údaje o obci, ploše (např. jméno ulice, parku…),
druhu stromu (taxon) a zaškrtněte políčko „Realizovat“. Vyplňte i arboristu (pokud si nejste
jisti, zvolte možnost, že arborista není znám) a datum realizace výsadby. Výsadbu uložte
tlačítkem „Uložit“.
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