


Myšlienkou programu je podpora 
návratu funkčnej zelene do sídel 
a otvorenej krajiny, tam kde je to 
potrebné, teda najmä v lokalitách, 
kde zelená infraštruktúra chýba,
alebo je narušená.



Iniciatíva
Sadíme budúcnosť 
• Je unikátna iniciatíva s jedinečnou vizuálnou identitou a

apolitickým charakterom. 
• Je impulzom vrátiť do krajiny stromy a zeleň a posilniť tak

jej stabilitu, odolnosť, ale aj pestrosť a malebnosť a 
prispieť v jej adaptácii na zmenu klímy.

• Iniciatíva zapája aktívne miestne komunity.
• Pri realizácii výsadieb spolupracuje so samosprávami.
• Prostredníctvom donorov zo súkromného sektora dokáže

podporiť výsadby v patričnom množstve s 
celoslovenským dosahom.

• Na akademickej a inštitucionálnej úrovni zapája
odborníkov, aby boli výsadby tvorené kvalitne, 
zodpovedne a udržateľne v slovenských podmienkach.



Vysadiť, starať sa, registrovať. Ak 
chceme oživiť slovenskú krajinu, každý 
strom sa počíta! Na webovej stránke 
nájdu návštevníci všetky potrebné 
informácie o všetkých krokoch výsadby, 
odborné rady i odporúčania. Zároveň 
cez svoje konto budú môcť svoju 
úspešnú výsadbu registrovať a stať sa 
súčasťou tých, ktorí sadia budúcnosť. 
Všetko začína jeseňou 2021. 

Harmonogram 2021
apríl – máj: tvorba loga a DM Sadíme budúcnosť
máj – august: tvorba vizuálnej identity, webu a 
príprava kampane iniciatívy
máj – september: komunikácia s partnermi, 
oslovenie ambasádorov iniciatívy
október: začiatok celej kampane
20. Október: Launch event – prvá výsadba iniciatívy
október – november: realizácie prvých výsadieb
november-február : spustenie grantového kola 
Sadíme budúcnosť
od novbembra – kampaň; noví partneri 
a darcovia
marec 2022 : vyhodnotenie prvého 
grantového kola
apríl – máj 2022: jarné výsadby 
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• Kto sadí? Na jeseň 2021 sme podporili prvé občianske združenia a aktívne 
komunity v rôznych častiach Slovenska – od východu až na západ. Všetky výsadby 
sú realizované aktívnymi dobrovoľníkmi z danej lokality.

• Kedy? Október – november 2021 – v závislosti od covid situácie a predovšetkým 
počasia, pretože to je pri výsadbe určujúce.

• Koľko sa na jeseň vysadí? Približne sme podporili 30 výsadieb a vysadí sa cca 
800 drevín. Ak by sa niektoré výsadby nestihli, priestor bude aj na jar.

• Do promo aktivít sme zapojili známe tváre osobností, umelcov či športovcov, aby 
nám pomohli šíriť myšlienku iniciatívy.

• Celá iniciatíva odštartuje 20. októbra 2021 v obci Trstené pri Hornáde.
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Chcete sa stať partnerom 
iniciatívy a zasadiť sa za 
budúcnosť? Napíšte nám!

Generálny partner
iniciatívy Sadíme budúcnosť

info@sadimebuducnost.sk


