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Let’s plant together

Pomozme Zemi hned teď!
Změna klimatu je největší výzvou tohoto století. Pokud 

nebudeme co nejdříve jednat, bude mít katastrofální 

důsledky nejen pro životní prostředí.

Abychom snížili uhlíkové emise a zároveň byli schopni 
vázat CO2, potřebujeme přijmout komplexní opatření. 
Budoucí emise můžeme snížit, pokud změníme 
způsoby výroby energie a změníme návyky v dopravě 
a stravování. Je důležité vyvíjet technologie pro 
zachytávání a ukládání uhlíku, ale ty jsou doposud
neefektivní, obtížně použitelné ve větším měřítku a 
extrémně nákladné.

Proč stromy?
Příroda nám nabízí velmi účinné, dostupné a snadno

rozšiřitelné řešení. Zalesňování je nejméně nákladné

a nejúčinnější řešení k zachytávání uhlíku v 

atmosféře. Nedávné studie* potvrdily, že výsadba

stromů je v boji se změnou klimatu dlouhodobě

nejefektivnějším nástrojem, který je dnes k dispozici.

Co můžete dělat společně s Life Terra…

▪ sami vysazovat stromy

▪ stát se sponzorem sazenic stromů nebo sponzorství

darovat

▪ sledovat v naší aplikaci, jak si vaše stromy vedou

…a proč?

▪ kompenzace uhlíkové stopy s ohledem na budoucnost

▪ zachování lesa ve Vašem regionu

▪ stanete se součástí celoevropského hnutí za zelenější

planetu

▪ přispějete k celosvětové ochraně klimatu a k 

udržitelnému rozvoji

#climateactionnow

Plant Trees. Grow Forests.
Restore Earth.

*Na základě studií ze Zvláštní zprávy IPCC o změně klimatu, krajině a půdě, The global tree restoration potential (Globální potenciál obnovy stromů, Science Magazine); The trillion trees solution 
(Řešení v podobě bilionu stromů, Crowther Institute); Drawdown (Snížení, Paul Hawken).

Podporujeme cíle udržitelného rozvoje, jak je definovala OSN:

Evropská komise podporuje nadaci Life Terra prostřednictvím programu LIFE.
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500 milionů stromů do roku 2025

Life Terra je nadace, jejímž posláním je obnovit naše propojení s přírodou a umožnit lidem, aby 
sami mohli realizovat, podílet se nebo podpořit účinná klimatická opatření.  Zprostředkováváme 
výsadbové akce, vzděláváme budoucí generace a vyvíjíme technologie pro sledování stromů.

Zanechte po sobě něco, co za to stojí!

Čím jsme jedineční

▪ Díky sdílení znalostí a zkušeností sázíme
správné stromy na správných místech

▪ Pomocí jedinečného systému 
monitorujeme každý vysazený strom

▪ Vzděláváme budoucí generace o 
udržitelnosti a změně klimatu

▪ Budujeme komunity, protože sázení 
stromů má pozitivní společenský přínos

Naše cíle

1. 2. 3. 4.
Angažovanost Propojení Inovace Inspirace
Prostřednictvím sázení
stromů chceme do boje
proti klimatu zapojit
rekordní počet občanů a 
institucí.

Přes inovativní webovou
platformu a aplikaci
chceme propojit účastníky
a přiblížit proces výsadby.

Pomocí inovativních
monitorovacích a 
satelitních technologií
chceme občanům i
specialistům nabízet
přesná a transparentní
data o vysazených
stromech.

Prostřednictvím jedinečného
programu vzdělávání o 
udržitelnosti, který se opírá o 
exaktní disciplíny, chceme
inspirovat nastupující generaci
občanů EU ke smysluplnému
zapojení do ochrany klimatu.

Evropská komise podporuje nadaci Life Terra prostřednictvím programu LIFE.
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500
milionů vysázených stromů

3.536.423
tun zachyceného CO2

1.350.000
zapojených občanů

14.000
Zapojených školních tříd

Naše cíle pro rok 2025
Jsme ambiciózní, protože víme, že svět potřebuje obrovská  klimatická opatření právě teď 
#climateactionnow

Silný pakt
S hrdostí spolupracujeme s konsorciem složeným z 16 partnerů z 8 zemí EU, kteří disponují odborností,

znalostmi a kontakty, co se týče implementace, technologií, vzdělání a komunikace. Náš projekt schválila a 

podporuje Evropská komise prostřednictvím programu LIFE.

Dopad na globální úrovniDopad na globální úrovni
Jednejte lokálně, myslete globálně

Evropská komise podporuje nadaci Life Terra prostřednictvím programu LIFE.


