Predstavujeme Vám
zelený projekt pre deti, ktorým prostredníctvom
Agentúry Lúka a občianskeho združenia Čarovná lúka
šírime osvetu o ochrane životného prostredia na našej
Zemi

O projekte pre deti
Jedinečná rozprávková kniha „Miss lúčny kvietok" svojím citlivým pohľadom na
krásu prírody dáva čitateľom priestor na to, aby sa v myšlienkach vrátili na miesta,
kde bolo krásne a kde sa cítili dobre. Je to kniha, ktorá deťom a ich rodičom umožní
zaujímavou a jedinečnou formou získať pravdivé informácie o malej časti prírody – o
lúčnych kvetoch. Je prvou zo série kníh o prírode: „Príbehy z Čarovnej lúky". Malej
krehkej detskej duši otvárame touto knihou bránu do sveta prírody a ako najlepšiu
formu sme zvolili rozprávku.
Nejde iba o klasickú rozprávkovú knihu. Jej jedinečnosť spočíva v tom, že je to
malá encyklopédia rastlín, písaná formou rozprávky. V knihe deti nájdu rôzne
informácie o rastlinách, ako je ich vzhľad, farba, kde rastú, účinky na ľudský
organizmus či spôsoby ich ochrany.
Dej sa odohráva na kúzelnom mieste, lúke plnej zázrakov, ktorú pre jej vzácnosť
a jedinečnosť ochraňujú tri dobré víly. Na tejto lúke usporiadali pre kvietky súťaž
naozaj nezvyčajnú – súťaž krásy lúčnych kvetov. Príbehom čitateľov sprevádzajú
dvaja neobvyklí priatelia - milá margarétka a nevrlý bodliak.

Deti sa postupne oboznamujú s lúčnymi kvetmi, ktoré sa predstavujú ako ľudia na
súťaži krásy so všetkými ich vlastnosťami, schopnosťami a originalitou. Čítaním
knihy sa deti stávajú súčasťou príbehu ako obecenstvo na súťaži krásy. Pritom sa
dozvedia množstvo informácií o ochrane prírody bez toho, aby si to uvedomili.
Pozornosť detí je počas čítania udržiavaná sériami otázok z príbehu.
Dôležitou súčasťou knihy sú ilustrácie, pomocou ktorých majú deti možnosť
vidieť, ako kvety vyzerajú v skutočnosti, ale samozrejme sa s nimi oboznámia aj v
podobe pre deti zaujímavejšej. Ilustrácie sú také vierohodné, že ani trojročným
deťom nerobí problém spoznať kvety vo voľnej prírode.

Kniha je určená deťom od 3 do 10 rokov, no môže byť poučná nielen pre deti, ale
aj pre rodičov a starých rodičov. Vhodnosť textov pre deti bola konzultovaná s
odborníkmi, ktorí s deťmi pracujú, teda s pedagógmi. Kniha Vám na svojich 44
stranách ponúka viac ako 60 jedinečných ilustrácií a je viazaná v pevnej väzbe
formátu A4 naležato.

Citát z knihy
"Niektoré sú obyčajné, iné vzácne a chránené. Mnohé sú liečivé, ďalšie sú
považované za burinu a niektoré sú dokonca jedovaté. Všetky tieto kvety však majú
na lúkach svoje miesto a význam. Dozviete sa o nich mnoho zaujímavostí, o ktorých
ste možno vôbec netušili. Vďaka vílam, ktoré sú ochrankyne a strážkyne Čarovnej
lúky, spoznáte kvietky trochu inak, než ste zvyknutí. Pomocou čarovnej moci víl,
našich porotkýň, ich uvidíte v nezvyčajnej, kúzelnej podobe."

Prečo projekt vznikol?
Ľudia, zavalení množstvom práce a povinností, strácajú kontakt s prírodou a
prestávajú si ju vážiť. Nekontrolovaný výrub stromov, nielen na Slovensku,
pytliactvo, klimatické zmeny, porozhadzované odpadky, hluk v lese a množstvo
ďalších negatívnych vplyvov môžu zapríčiniť ekologickú katastrofu. Mnohí ľudia si
tento problém začali uvedomovať a robiť prvé kroky k zastaveniu tohto procesu. Ani
nám nie je ľahostajný osud našej planéty a stále pribúdajúce množstvo ohrozených
alebo chránených druhov rastlín a živočíchov.

Touto knihou upozorňujeme na vzniknutú situáciu a na problémy týkajúce sa
ochrany životného prostredia, a to osvetou u detí. U detí, ktoré vnímaním problémov
súvisiacich s ochranou prírody od útleho detstva, môžu stav životného prostredia v
budúcnosti ovplyvniť a aj zmeniť. Naším zámerom je odtrhnúť aspoň na malú chvíľu
deti v 21. storočí od mobilov a tabletov a vrátiť im do rúk klasickú knihu.
Kniha "Miss lúčny kvietok" je iba začiatok. Máme v pláne osloviť deti aj v iných
oblastiach ochrany prírody, ako sú klimatické zmeny, problémy odpadov, lesná zver,
huby, vtáky a pod., opäť formou rozprávkovej knihy. Možno sa nám spoločne podarí
vybudovať u detí pozitívny vzťah i lásku k prírode a ich prístup k jej ochrane bude
prospešný pre celé ľudstvo.

Projekt pre podnikateľov
Naším cieľom je postupne

ROZDAŤ
deťom v každom okrese Slovenska 1000 kníh „Miss lúčny kvietok".
Hľadáme sponzorov a podporovateľov, ktorí nám pomôžu tento cieľ zrealizovať a
svoju spoločnosť budú prezentovať prostredníctvom nášho projektu. Prezentácia
bude uverejnená v našej marketingovej brožúre vydávanej v náklade 2000 kusov pre
jednotlivé okresy (oblasti) a na webovej stránke www.agenturaluka.com v oddelení
Inzercie. Veľkosť reklamného políčka závisí od výšky podpory.
Zároveň od nás každá takáto spoločnosť dostane knihu aj s podpornými
materiálmi, marketingovú brožúru a taktiež sa môže zapojiť do súťaže, ktorú máme
pripravenú pre deti a ich rodičov.
Spoločnostiam, ktoré podporia náš projekt pre deti sumou vyššou ako 250
eur, ponúkame, okrem prezentácie v marketingovej brožúre a na webovej
stránke, bonus. Máme pre ne pripravený projekt, ktorý je zameraný na zvýšenie
návštevnosti v ich prevádzkach a e-shopoch. Tento bonus môžu využiť, ale
nemusia. Ako celý projekt pre podnikateľov funguje, Vám radi vysvetlíme
osobne, telefonicky alebo e-mailom.

DARČEKY

Podporte projekt, ktorý má zmysel
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