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Rok 2019 bol pre OZ Pestrec mimoriadne pestrý.

Z pohľadu druhu aktivít dominovali envirovýchova a vytváranie zero waste produktov, teda dve z 
troch nosným tém OZ Pestrec.

OZ Pestrec sa zúčastnilo aj viacerých väčších akcií, ako napr. Ekotopfilm v Banskej Bystrici, kde 
sme so žiakmi základných a stredných škôl debatovali o odpade a ekologickej stope, ako aj 
podujatia Biela Noc v Bratislave.

Ďalej sme pre deti realizovali viaceré interaktívne čítania skvelých envirorozprávok z dielne 
vydavateľstva Egreš.

Po celý rok sme tiež zásobovali zero waste obchody a ekologické spoločnosti Zero waste 
produktami, z ktorých dominovali látkové vrecká a látkové znovupoužiteľné odličovacie tampóny.

Pravidelne spolupracujeme s našimi priateľmi a partnermi ako Mylo, Bezobalis, Quinta Essentia, 
Egreš, Zvierací Ombudsman, atď.
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Ako v celom svete, aj pre Pestrec bol rok 2020 v znamení Koronakrízy.

Väčšina aktivít, ktorým sa Pestrec venoval v roku 2019, stagnovala, no predsa sa nám podarilo 
niečo vyparátiť :)

Z pohľadu druhu aktivít dominovala jednoznačne envirovýchova, nosná téma pre OZ Pestrec.

OZ Pestrec sa zapojilo aj do systému poberania kultúrnych poukazov ako kultúrna inštitúcia a 
nadviazalo s viacerými školami v regióne spoluprácu, s niektorým aj dlhodobú, za čo sme 
nesmierne vďační.

Ďakujeme tiež veľmi pekne za Vaše 2% z daní, ktoré sme použili na výrobu kurníka pre sliepky 
zachránené z veľkochovu. Ide o dlhodobý projekt OZ Pestrec, kde by sme chceli založiť prvú 
azylovú farmu na Slovensku.

Stali sme sa tiež členom združenie environmentálnych neziskových organizácii Špirála a nastavili 
sme spoluprácu so štátnymi inštitúciami do budúcna.
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V roku 2021 boli aktivity OZ Pestrec utlmené z dôvodu koronakrízy.

Sídlo a aj ťažisko aktivít OZ Pestrec sa presunulo do Nitry.

Sliepočky zachránené z veľkochovu sme presunuli do priestorov kultúrneho centra Hidepark, kde sa
im mimoriadne darí a kde krásne prosperujú až natoľko, že plánujeme rozšíriť ich počet – možno aj 
dvojnásobne :)

Z aktivít, ktoré bolo možné uskutočniť, dominovala Envirovýchova, a to na školách v NR kraji, kde
sme sa štandardne venovali klimatickej zmene, znižovaniu ekologickej stopy a pod.

OZ Pestrec zároveň aktívne vystupovalo v priestore občianskych združení, zapájalo sa do 
strategických rozhodovaní aj ako člen siete enviro-neziskoviek Špirála.
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V roku 2022 z aktivít OZ Pestrec opätovne dominovala envirovýchova. 

Na školách v NR kraji sme robili zážitkové workshopy týkajúce sa najmä klimatickej zmeny, ktorá 
sa stala nosnou témou pre OZ Pestrec.

V tejto súvislosti sme získali z Envirofondu grant na uskutočnenie projektu „Potopí nás klimatická 
kríza?“, v rámci ktorého budeme v roku 2023 robiť na ZŠ a SŠ v NR kraji interaktívne workshopy o
klimatickej zmene. 

V rámci workshopu sa bude premietať skvelý dokument Po nás potopa, po ktorom bude 
nasledovať diskusia so študentmi o klimatickej zmene a práca na modelovom projekte zelenej školy
alebo mesta.

Veľmi sa na workshopy tešíme!


