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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.
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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 prispieť k jej adaptácii na zmenu klímy.
• Iniciatíva, ktorá 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 zohľadňujúc slovenské podmienky.



Čo sa nám podarilo
• Vytvorenie vizuálnej identity, komunikačnej stratégie a komunikačných kanálov v spolupráci s 

kreatívnou agentúrou Cukru.
• Spolupráca s partnermi, ktorí finančne podporujú naše výsadby.
• Získanie záštity Ministerstva životného prostredia a Memorandum o spolupráci so Slovenskou

agentúrou životného prostredia.
• V našom úsilí nás podporili známe tváre a osobnosti a stali sa ambasádormi našej iniciatívy.
• 20. október – oficiálne spustenie iniciatívy za účasti vzácnych hostí v Trstenom pri Hornáde.
• Marketing a komunikácia programu - napríklad v našej Youtube video knižnici
• Otvorené grantové kolá - jar / jeseň
• Nadväzovanie nových partnerstiev

https://www.youtube.com/watch?v=eTDEom-ls5I&list=PLweEgGI0GvQDu6MvN4f0sgWSF77rSvTb2


8Otvorenie iniciatívy v Trstenom pri Hornáde - škôlka stromov venovaná prezidentke Zuzane Čaputovej, alej popri cyklotrase
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Celkovo sme podporili
30 výsadieb, kde sa zapojilo 

1000+ dobrovoľníkov
a spolu vysadili už 3000 stromov

na miestach, kde to má zmysel.



10Dolné Orešany, výsadba Orešanského jedlého lesa



Chcete sadiť budúcnosť? 
Pridajte sa k nám!
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Staňte sa súčasťou tých, ktorí sadia budúcnosť. Čo získate vďaka spolupráci s nami?
• Šírenie dobrého mena vašej firmy, ktorá je zodpovedná voči životnému prostrediu.
• Partnerstvo v unikátnej iniciatíve s celoslovenským rozmerom.
• Vaša značka sa stane súčasťou kampane Sadíme budúcnosť.
• Možnosť komunikovať relevantné témy v rámci CSR aktivít vašej firmy.
• Podpora konkrétnych lokalít a komunít.
• Možnosť získať kreatívny obsah pre vašu firmu i produkty.
• Osobná návšteva a možnosť zapojiť sa do výsadieb priamo v teréne



Nadácia Ekopolis
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

ekopolis@ekopolis.sk
www.ekopolis.sk

tel./fax: 048 / 414 52 59
e-mail: ekopolis@ekopolis.sk 12

Sadíme budúcnosť.
hlavou. srdcom. rukami.
www.sadimebuducnost.sk

Záštita a odborný garant
iniciatívy Sadíme budúcnosť

Martina Hromadová
programová manažérka
hromadova@ekopolis.sk
+421 908 371 289


