Szanowni Członkowie i Sympatycy Klubu, Przyrodnicy!
Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszej Organizacji! Nigdy dotąd zbiórki publiczne nie były
znaczącym elementem finansowania działalności Klubu, pozyskiwaliśmy środki z dotacji i zarabialiśmy w
ramach szeroko rozwijanej działalności gospodarczej. To dawało nam niezależność. Dziś przyrodnicze
organizacje społeczne traktowane są w Polsce jako nie wart wspierania hamulec „rozwoju”. Wiele z nich, z
braku środków, zamyka biura i ogranicza do minimum swoją aktywność. Także nas sytuacja ta zmusza do
sięgnięcia po formy finansowania z których dotychczas nie korzystaliśmy, w tym ofiarność społeczną.
Za nami 35 lat pracy na rzecz ochrony przyrody, najpierw Ziemi Lubuskiej, potem całego kraju.
Zaczynaliśmy od rzeczy małych, ale jakże wtedy spektakularnych. W latach 90. wykupiliśmy murawy w
Owczarach ratując je przed zniszczeniem przez gazociąg Jamalski, później rozwinęliśmy ich czynną ochronę
w dolinach Odry, Warty a nawet na dalekiej Lubelszczyźnie, sprawnie pozyskując fundusze krajowe, potem
europejskie. W początkach lat 2000. zaczęliśmy aktywnie chronić torfowiska, między innymi jako pierwsi w
Polsce beneficjenci funduszu LIFE. Kolejne lata to kilkadziesiąt projektów – mniejszych i większych
przedsięwzięć chroniących zagrożone siedliska i gatunki na terenie całego kraju. To kilkaset publikacji,
kwartalnik Przegląd Przyrodniczy, monografie gatunków i liczne poradniki ochrony przyrody.
Przyczyniliśmy się do utworzenia kilkudziesięciu rezerwatów przyrody, opracowaliśmy kilkaset
dokumentacji i planów ochrony rezerwatów, parków narodowych czy obszarów Natura 2000. Nasze
działania pozwoliły zatrzymać degradację i poprawić stan przyrody na co najmniej kilkunastu tysiącach
hektarów – to tyle co średniej wielkości park narodowy! Jesteśmy właścicielami prawie 150 ha cennych i
zagrożonych łąk, muraw i torfowisk a kolejne 150 ha dzierżawimy w celu czynnej ochrony. Z całym
spektrum naszych przeszłych, bieżących i planowanych działań zapoznać się można na naszej stronie:
http://www.kp.org.pl/pl/.
Wszystkie prowadzone przez nas przedsięwzięcia były możliwe dzięki ciężkiej pracy pracowników Klubu i
wolontariuszy, ale przede wszystkim wsparciu wielu osób i instytucji. Niestety, od kilku lat jako niezależna
organizacja pozarządowa, na wsparcie instytucjonalne liczyć możemy w coraz mniejszym zakresie. Aby
zachować cenne siedliska, których czynną ochronę rozpoczęliśmy, prowadzić działalność edukacyjną,
wydawniczą, naukową, interwencyjną, monitorować stanowienie i egzekwowanie prawa, musimy w tym
roku pozyskać co najmniej 2 mln złotych. Około 90% tej kwoty wypracujemy w ramach działalności
gospodarczej lub pozyskamy z dotacji, jednak już dziś widzimy, że do prowadzenia naszej działalności w
dotychczasowym zakresie lub jej rozwijania, zabraknie nam około 10% kwoty.
To kwota 200 tys. zł. Mamy nadzieję na pozyskanie jej z rozwijającej się coraz bardziej ofiarności
społecznej. Jesteśmy przekonani, że możemy liczyć na wsparcie tych, dla których to co robimy nie jest obce
i obojętne. W tym celu uruchamiamy tę jednorazową i wyjątkową zbiórkę. Liczymy na zebranie w ciągu
100 dni kwoty co najmniej 100.000 zł. Nie ukrywamy w żaden sposób, że nie jest to zbiórka na cel na jaki
łatwo pozyskać fundusze – wykup maltretowanego zwierzęcia, operację chorego czy wykup bagien nad
Rospudą. Za Wasze wsparcie kupimy znaczki pocztowe, części zamienne do kosiarek, wesprzemy druk
Przeglądu Przyrodniczego, zapewnimy wkład własny w projektach ochrony cennych muraw i torfowisk czy
ratowaniu zabytkowego budynku naszej Stacji w Uniemyślu. Niezależnie ogłaszać będziemy zbiórki celowe,
w których mamy nadzieje zebrać pozostałe 100.000 zł - na realizację konkretnych przedsięwzięć, np.
wspieranie rozwoju sieci rezerwatów czy wykup gruntów. Ale to właśnie ta zbiórka o której czytacie, choć
może mało spektakularna, jest najważniejsza - pozwoli nam nadal sprawnie działać na wszystkich tych
polach.
Potrzeba sięgnięcia po zbiórkę publiczną nie jest efektem naszej niegospodarności, raczej skumulowania się
oddziaływań wielu niekorzystnych zjawisk zachodzących w naszym społecznym i politycznym otoczeniu.
Być może też znakiem czasu – ofiarność publiczna zaczyna być znaczącym źródłem finansowania wielu
przedsięwzięć. Wiemy, że wiele osób chciałoby przekazać nam 1% podatku, ale nie jesteśmy Organizacją
Pożytku Publicznego, bycie nią skomplikowałoby nam znacząco prowadzenie ważnej dla nas działalności
gospodarczej.
Zachęcamy do hojności! Będziemy wdzięczni za każdą pomoc finansową, a także rozpowszechnienie
informacji wśród swoich przyjaciół, którym bliska jest ochrona przyrody. Poniżej podajemy numery kont za
pośrednictwem których można nas wesprzeć, wpisując w tytule przelewu - „wsparcie działalności Klubu” .
Dla wpłat złotówkowych: 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 (SWIFT/BIC code: WBKPPLPP), dla wpłat
w euro: PL 29 1090 1593 0000 0001 1611 2283 (SWIFT/BIC code: WBKPPLPP).
Przez kolejne 100 dni, od 12 marca do 20 czerwca, na naszej stronie www będziemy pokazywać rezultaty
zbiorki. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres: andjerma@wp.pl.
Zarząd Klubu Przyrodników

