Date: 14 August 2017
To: Presidents of Rotary Clubs in District 2240
Vážený pane Prezidente,
Prezident Rotary International pan Ian Riseley nedávno vyzval všechny Rotariány k vysázení alespoň
jednoho stromu za každého člena ke Dni Země, který připadá vždy na 22.dubna. Rotary Club Prague
International a Distrikt 2240 se spojil s neziskovou organizací WeForest, která se zavázala napomoci s
výsadbou stromů v Zambii. Pokud jste se ještě k výzvě pana Riseleyho sami nepřipojili vlastní aktivitou,
doporučuji vám tento projekt podpořit.
Okres Luanshya je nejhustěji osídlenou oblastí Zambie, což má za následek neuvěřitelně rychlé mizení lesů.
Holistický přístup projektu WeForest integruje ekologickou obnovu, s podporou zemědělců a napomáhá
obnovení rychle mizících lesů oblasti Miombo. Tím, že využívá asistovanou přirozenou regeneraci stromů a
zavádí hospodářské činnosti jako je např. využití bioenergie a výrobu medu, umožňuje místním dosahovat
vyšších příjmů a nabývat nových dovedností. Projekt vytváří tržní vazby mezi malými zemědělci a místními
soukromými společnostmi. Tento projekt navíc usiluje o pomoc zemědělcům při získávání vlastnictví půdy
tak, aby byla zajištěna udržitelnost a životaschopnost výsledků jejich ochrany a obživy.
Při realizaci projektu jsme také v kontaktu s místním Rotary klubem Luanshya. Účast v projektu je velmi
snadná: 1 € =1 strom. Kluby získávají finanční prostředky a převádějí je do Rotary Clubu Prague
International (RCPI), který po nashromáždění jednotek ve výši 500 EUR tyto zašle do společnosti WeForest.
Váš klub bude kreditován příspěvkem, který jste učinili na webových stránkách RCPI. Budete také moci
sledovat pokrok na webu WeForest.
Postup - převeďte prosím svůj dar přímo na Rotary Club Prague International.
Účet: 2500440001/2700, Unicredit Bank Česká republika, kód BIC (SWIFT): BACXCZPP,
IBAN: CZ75 2700 0000 0025 0044 0001
Pro jasnou identifikaci přidejte své jméno klubu s poznámkou TREES FOR LIFE.
Podpořte tento projekt, který pomůže změnit životy těch, kteří jsou méně šťastní než my, pomůže naší
planetě a navíc podpoří výzvu Prezidenta Rotary International pana Iana Riseleyho.
Děkuji,

Helen Noll
President 2017/18
Rotary Club Prague International
Club: 50895, District 2240, Chartered 15 April 1998, Holiday Inn Congress Centre, Prague
Email: president@cpi.club

Date: 14 August 2017
To: Presidents of Rotary Clubs in District 2240
Dear President,
Rotary International President Ian Riseley has set us all a challenge: to plant at leat one tree per member by
Earth Day which is 28th April 2017. Rotary Club Prague International and District 2240 have teamed up with
WeForest, an Non Governmental Organisation to plant trees in Zambia. Unless you have already put a tree
planting initiative in place, I encourage you to support this project.
The Luanshya district is Zambia's most densely populated region and as a result it's forests have been
disappearing. Through a holistic approach that integrates livelihood development with ecological restoration,
the project supports farmers to restore the native Miombo woodlands that are disappearing from the region.
By employing assisted natural regeneration of the trees and introducing economic activities such as
bioenergy and honey production, local communities can restore their forests. The farmer population benefits
from diversified jobs, higher incomes and new skills. The project establishes market linkages between smallscale farmers and local private sector companies. In addition, this project looks to aid farmers in obtaining
ownership of land in order to secure the sustainability and longetivity of the conservation and livelihood
outcomes.
We are also in touch with the Rotary Club of Luanshya who are very close to the projects.
Participation is very easy: €1 plants one tree. Clubs raise funds and transfer these to Rotary Club Prague
International who in turn send the funds in units of €500 to WeForest. Your club will be credited with the
contribution you have made on the RCPI Website. You will also be able to track progress on the WeForest
website. Please transfer your donation direct to Rotary Club Prague International: Account:
2500440001/2700, Unicredit Bank Czech Republic, BIC(SWIFT) code: BACXCZPP, IBAN: CZ75 2700 0000
0025 0044 0001,
Please add your Club’s name and TREES FOR LIFE to the description so that your donation is correctly
allocated.
This is a great way to really make a difference to lives of those less fortunate than ourselves, to help the
planet and to meet the President’s Challenge.
Thank you,

Helen Noll
President 2017/18
Rotary Club Prague International
Club: 50895, District 2240, Chartered 15 April 1998, Holiday Inn Congress Centre, Prague
Email: president@cpi.club

