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Výročná správa za rok 2011

Občianske
združenie
Pronatur
je
dobrovoľnou záujmovou organizáciou osôb
združených v zmysle zákona č. 83/1990 Zb.
v platnom znení, ktorá bola založená v roku
2007 s cieľom podporovať ochranu prírody
a životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj
spoločnosti
s dôrazom
na
vyvážený
regionálny rozvoj, podpora marginalizovaných
skupín spoločenstva a podpora zdravého
životného štýlu.

V roku 2011 pokračovala činnosť
Občianskeho
združenia Pronatur.
Mnohé aktivity boli vykonávané na dobrovoľnej
báze. Občianske združenie spolupracovalo s
mimovládnou organizáciou Muránska planina,
neinvestičný fond na projekte „Zlepšenie akvatickej
biodiverzity na rieke Muráň“. Podpora zo strany
Občianskeho združenia Pronatur bola hlavne oblasti
budovania
partnerstva
so
zahraničnými
organizáciami a podpora aktivít na získavanie
zdrojov na zabezpečenie prípravy projektov.

OZ Pronatur pokračovalo v spolupráci so Správou národného parku Muránska planina v
projekte „Európska charta pre trvaloudržateľný turizmus na Muránskej planine“. Realizovali
sa ďalšie stretnutia so stakeholdrami, kde sa podarilo ukončiť prípravnú fázu, tj. v spolupráci
so stakeholdrami boli vytvorené dokumenty Stratégia a Akčný plán
pre rozvoj
trvaloudržateľného turizmu v NP Muránska planina. V decembri bola podaná žiadosť
o udelenie ocenenia Európskej charty. Návšteva verifikátora a ukončenie celého
verfikačného procesu sa očakáva v r.2012.
OZ Pronatur pokračovalo v aktivitách zameraných na prehĺbenie teoretických znalostí
v oblasti ekosystémových služieb, ale aj ich praktickej aplikácie v praxi. Pokračovala
spolupráca s Univerzitou v Klagenfurte (Prof. Getzner) pri prípadovej štúdii na hodnotenie
ekosystémových služieb v NP Veľká Fatra. Touto štúdiou sa prispieva k položeniu základov
pre oblasť ekosystémových služieb chránených území na Slovensku. Nadviazali sme aj
spoluprácu so Štátnou ochranou prírody SR, čím sa vytvárajú predpoklady pre uplatňovanie
prístupov v oblasti ekosystémových služieb aj do praxe. Zároveň sa Občianskemu združeniu
Pronatur vytvárajú možnosti výmeny skúseností s inými krajinami, konkrétna spolupráca bola
nadviazaná s NP Maramures z Rumunska.

Občianske združenie Pronatur nemá žiaden majetok.
V hodnotenom období nedošlo k žiadnym zmenám v štatúte ani v zložení orgánov
Občianskeho združenia Pronatur.
Vo Zvolene, 15.3.2012
Ing. Zuzana Okániková
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