Zespół programu "Wilki w Regionie Świętokrzyskim"

Wszystkie nasze działania na rzecz ochrony
przyrody opierają się na edukacji i zrównoważonym rozwoju lokalnych społeczności. Zwierzęta, przyroda i ludzie odnoszą trwałe korzyści z
naszego holistycznego podejścia. W naszych
działaniach stawiamy na trwałość rezultatów.
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JAK
DZIAŁAMY?

BIORÓŻNORODNOŚĆ JEST PODSTAWĄ DLA
ZACHOWANIA RÓWNOWAGI NA ZIEMI
Nasza planeta jest wyjątkowa. Rozległe oceany, ogromne
sawanny i pustynie, różnorodne lasy i fascynujące formy życia
stanowią podstawę naszego istnienia. Niestety, każdego dnia
cenne ekosystemy są nieodwracalnie niszczone przez ludzi.
W ciągu ostatnich 10 lat, od początku działalności Fundacji
SAVE, staramy się położyć kres degradacji dzikiej przyrody
i prowadzimy działania służące ochronie gatunków. Wraz z
naszymi partnerami, sponsorami, a także miejscową ludnością angażujemy się w monitoring populacji, edukację społeczeństwa, badania naukowe oraz promowanie obywatelskiego
zaangażowania w ochronę przyrody. Dbamy o przyszłość
następnych pokoleń i chcemy zapewnić pokojowe współistnienie ludzi i dzikiej przyrody.

OCHRONA DZIKICH
ZWIERZĄT I ICH
ŚRODOWISKA.

EDUKACJA

PROJEKTY
ROZWOJOWE

Czy chcecie dowiedzieć się więcej o naszych
projektach? Odwiedźcie nas na naszej stronie:
www.save-wildlife.pl

KONTO BANKOWE:
KONTO PLN: PL 70 1090 2444 0000 0001 1761 9804
NUMER KONTA DLA DAROWIZN W EUR:
PL 40 1090 2444 0000 0001 1762 2090
KOD SWIFT: WBKPPLPP
ADRES: KOMORNIKI, UL. POLNA 7, 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA

SAVE WILDLIFE
CONSERVATION
FUND

Komorniki, ul. Polna 7
55-300 Środa Śląska
E-mail: kontakt@save-wildlife.org
www.save-wildlife.pl

WESPRZYJ NASZE
DZIAŁANIA I ZOSTAŃ
OBROŃCĄ DZIKIEJ
PRZYRODY!
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Zaangażuj się w misję Fundacji SAVE i wesprzyj nasze
działania. Wspólnie możemy powstrzymać degradację
naszej pięknej planety.

Fundacja SAVE Wildlife Conservation Fund jest organizacją non-profit
działającą na całym świecie na
rzecz zrównoważonej, globalnej
ochrony bioróżnorodności.
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Świat, w którym wszystkie istoty na Ziemi żyją w pokojowej
koegzystencji oraz prowadzą zdrowe i godne życie w harmonii z naturą.

NASZE DZIAŁANIA

• Prowadzimy projekty związane ze zrównoważoną
ochroną przyrody i gatunków
• Promujemy edukację ekologiczną
• Tworzymy miejsca pracy i oferujemy stypendia
naukowe w miejscach, gdzie prowadzimy projekty
• Współpracujemy z organizacjami i ekspertami
ochrony przyrody

Nasze działania są możliwe dzięki współpracy
z osobami, które tak jak my troszczą się o
przyszłość naszej wyjątkowej planety.

WILKI W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

W Polsce jesteśmy zaangażowani w działania na rzecz
ochrony wilków w regionie świętokrzyskim. Otwarcie granic
w Europie oraz współpraca transgraniczna pomogły wilkom
rozprzestrzenić się na naszym kontynencie. We wschodniej
oraz środkowej Europie nadal można znaleźć wiele naturalnych krajobrazów, które zapewniają odpowiednie siedliska dla
tych drapieżników. Niestety, tereny te są często zagrożone,
ponieważ przeznacza się je na działania gospodarcze.

To właśnie poprzez edukację i zrównoważony rozwój lokalnych społeczności możemy stworzyć szansę na ochronę
dzikich zwierząt!

JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJEMY NA RZECZ
WILKÓW?

Fundacja SAVE wspiera badania populacji, monitoring rekolonizacji wilków i ich ochronę. Prowadzimy także działania
na rzecz poprawy akceptacji społecznej tych drapieżników
wśród lokalnych społeczności. Organizujemy prelekcje i inne
formy edukacji, mające na celu zapoznanie ludzi z fascynującą biologią tych zwierząt i oswojenie się z ich obecnością
w regionie. Wierzymy, iż dzięki temu zwierzęta te będą miały
lepszą szansę na przetrwanie.

WSPÓLNIE CHROŃMY
ŚRODOWISKO
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