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Krajina – půda – lidé – život
Drobné dary
Dary v částkách 500–10 000,- Kč lze zasílat na bankovní účet
Nadace Pro půdu: 218717565 / 0600. Nadace dárci vydá potvrzení
o přijetí daru, které slouží jako doklad pro odpočet daru z daňového základu.
Co jakou částkou podpoříte?
• 500,- Kč = nákup cca 25 m2 zemědělské půdy
• 1 000,- Kč = nákup cca 50 m2 zemědělské půdy
• 2 000,- Kč = nákup cca 100 m2 zemědělské půdy

Proč Nadace Pro půdu?
• Protože polovina zemědělské půdy v České republice
je ohrožena utužením.
•P
 rotože 67 % půdy u nás trpí vodní a 18 % větrnou
erozí.
• Protože se denně v ČR zabere a nenávratně ztratí
asi 14 hektarů zemědělské půdy.
• Protože naše půda ztrácí úrodnost a živost.
• Protože jediným cílem zemědělské činnosti je
mnohdy zisk, nikoli pěstování kvalitních plodin
a zachování půdní úrodnosti pro příští generace.
• Protože se půda stává předmětem spekulací, je
skupována investory a ti, kdo na ní chtějí šetrně
hospodařit, k ní často nemají přístup.

Větší dary
1. Dárce s nadací uzavře darovací smlouvu na poskytnutí
finančního daru či věcného daru.
2. Dárce poukáže prostředky na bankovní účet nadace dle smlouvy.
3. Nadace vystaví dárci potvrzení daňově uznatelného příjmu.
4. Nadace informuje dárce o využití daru prostřednictvím výroční
zprávy a webových stránek nadace.
Více na www.nadacepropudu.cz/pridejte-se/dary-pude

Dobrovolně pro půdu
Nadace Pro půdu pro své fungování a rozvoj potřebuje energii
a um nás všech, každý může nadaci pomoci s naplňováním její vize
prostřednictvím praktických kroků v administrativě, vyhledávání
půdy, získávání financí či pomoci s komunikací. Pokud máte občas
chvíli volného času, kterou chcete věnovat smysluplné činnosti,
prosím, kontaktujte nás.

Fotografie byly pořízeny v biodynamickém podniku Bemagro,
obhospodařujícím nadační půdu.

Proto jsme založili Nadaci Pro půdu, abychom půdu
zajistili pro budoucnost jako náš základní zdroj života.

Co jsme dělali v prvním roce
života nadace
• V lednu 2016 se uskutečnila ustavující schůze orgánů nadace,
nadace byla uvedena do života. Následně došlo k oficiálnímu
vzniku nadace jejím zápisem do nadačního rejstříku u Krajského
soudu Jihočeského kraje, a to dne 7. ledna 2016. Sídlem nadace
se staly Malonty.
• V březnu 2016 získala nadace do své správy prvních 200 hektarů
půdy v okolí Malont, o půdu i nadále šetrně pečuje ekologické,
biodynamické hospodářství Bemagro, a.s.
• Duben 2016, nadace provedla první průzkum svěřených
pozemků, proběhla rýčová zkouška půdy a představení plánu
péče o půdu ze strany Bemagra.
• V létě 2016 nadace formulovala svou vizi a poslání a vytvořila
strategický plán své činnosti.
• V říjnu 2016 se nadace stala členem Evropské sítě pro přístup k půdě pro agroekologické zemědělství, Access to Land
(www.accesstoland.eu).

Naše hodnoty
Naší vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje
s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím.
Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací
a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka
k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme.
Pro naplnění tohoto poslání:
• Osvětou zvyšujeme povědomí široké veřejnosti o tématech
spojených s přístupem k půdě.
• Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ni pečují tak,
aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou. Vytváříme tím
vhodné podmínky pro stávající i nové zájemce o šetrné způsoby
hospodaření.
• Nadační půdu získáváme nákupem i darem.
• Spolupracujeme se spřízněnými lidmi a iniciativami zabývajícími
se tématem ochrany půdy a přístupu k ní.

Pojďte do toho s námi
Chcete, aby půda byla svobodná, úrodná, spravovaná odpovědnými zemědělci, kteří budou mít jistotu, že na ní mohou hospodařit šetrně a natrvalo?
Přidejte se k nám některou z následujících cest:
• přispějte k získání půdy – finančním či věcným darem
• pomozte nám osobně dobrovolnickou prací
Všechny dary, investice či jakákoliv spolupráce se řídí naším
etickým kodexem.

Jaké dary uvítáme
• finanční prostředky na nákup půdy a provoz nadace
• půdu vhodnou k hospodaření, ideálně fyzicky přístupnou

Jsme lidé, kteří se chtějí učit z moudrosti půdy a Země.

• nemovitosti související se zemědělstvím

