Poslání Nadace dřevo pro život tak, jak jej definovali její zakladatelé
Záměrem a cílem založení Nadace bylo vytvoření instituce, která by se dlouhodobě a systematicky
věnovala šíření informací o významu bohatství lesů pro společnost, způsobech péče o ně a
možnostech šetrného a ohleduplného využívání dřeva – jedinečné obnovitelné suroviny v lesním
hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu České republiky. Navíc, v moderní evropské civilizaci, mají
nadace nezastupitelnou roli a jsou důvěryhodnou a transparentní součástí společnosti.
Zakladatelé nadace reprezentují komplexně pojatou zodpovědnou péči o dřevěné bohatství,
od vlastníků lesů, přes dodavatele služeb pro lesní hospodářství, až po zpracovatele dřeva do finálních
výrobků. Založením nadace je deklarována odpovědnost vlastníků a správců lesů a významných
podnikatelských subjektů za ekologickou stabilitu české krajiny a za sociální a ekonomické
perspektivy rozvoje životní úrovně lidí ve venkovských oblastech.
Posláním Nadace je podporovat svými projekty myšlenku: "Zdravá společnost potřebuje ke
svému rozvoji zdravé lesy." Krásné lesy a kvalitní dřevo jsou odkazem práce, dědictvím našich předků,
obrazem naší přítomnosti a vkladem do budoucnosti potomků.
Šetrnost a ohleduplný způsob hospodaření v lesích, včetně způsobu využití dřeva, lze
věrohodně doložit různými nezávislými certifikačními systémy, které spotřebitele (občana) informují
o celém procesu péče o lesní ekosystémy a zpracování dřeva až do výrobku, který si právě kupuje, a
to prostřednictvím loga, jež na svém výrobku najde. Dřevo je domácí, obnovitelná ekologická
surovina, kreativní materiál budoucnosti, nabízející dokonalé možnosti bezodpadového zpracování.
Stavby ze dřeva, tradičního stavebního materiálu v českých zemích, zatěžují životní prostředí výrazně
méně než stavby z cihel a betonu a mají vynikající kvalitu, stabilitu a životnost. Lepené dřevěné
stavební prvky se staly významným základem i pro výstavbu unikátních dřevěných objektů, při
stavbách dřevěných potrubí a mostů. Dřevěný nábytek, nejrůznější výrobky a hračky ze dřeva
přinášejí do našich domovů doteky přírody.
Další produkt ze dřeva, papír, má tisíciletou tradici. Pomoci českým lesům je možné i jeho
účelným využíváním. Využívání slabého dřeva pro výrobu papíru je významným příspěvkem ke
zlepšení péče o lesy v ČR.
Nelze opomenout ani biomasu. Efektivní a promyšlené projekty, založené na produkci a
zpracování biomasy, mohou přinést obcím a venkovu energii mnohem důležitější než jen tu
elektrickou nebo tepelnou; mohou poskytnout energii lidské podnikavosti a v blízké budoucnosti jistě
i prosperity.
Nadace bude podporovat a klást důraz na ekologickou výchovu: občané s jasným ekologickým
povědomím mají zodpovědný vztah k přírodě. Odborné lesnické, dřevařské, stavební školství vychová
skutečné profesionály schopné zvládnout šetrnou péči o lesní ekosystémy, spojenou s ohleduplným
využíváním dřeva pro uspokojování potřeb společnosti. Podpora výzkumu na špičkové úrovni
generuje informace o zodpovědném řízení trvale udržitelného lesního hospodářství s maximálním
efektem využití dřeva.

Nadace bude podporovat umění využívající dřevo jako své materie; stejně tak bude
podporovat různé studie, analýzy a průzkumy veřejného mínění, protože jenom přesné informace o
názorech veřejnosti umožňují zodpovědně reagovat na stále větší zájem lidí o stavu lesů a přírody.

Nadace bude rozvíjet svoji činnost především v těchto oblastech:
1) Pomáhat výchovným institucím rozvíjet úctu k přírodě a ke dřevu jako jedinečné obnovitelné
surovině. Pomáhat rozvoji odborného lesnického a dřevařského školství, vědy a výzkumu.
2) Podílet se na revitalizaci civilizací narušeného životního prostředí, uchování přírodního
bohatství a kulturního dědictví. Pomáhat trvale udržitelnému rozvoji venkovských oblastí, pro
něž je bohatství lesů často nejvýznamnějším zdrojem jejich sociální a ekonomické prosperity.
Pomáhat handicapovaným spoluobčanům poznávat krásy přírody.
3) Pomáhat rozvíjet ekologicky šetrné způsoby využití dřeva jako jedinečné obnovitelné
suroviny. Pomáhat chráněným dílnám a handicapovaným řemeslníkům zpracovávajícím
dřevo. Napomáhat záchraně kulturních památek, které minulé generace zhotovily ze dřeva.
4) Pomáhat při realizaci projektů (vládních, obecních) řešících podporu bydlení mladých rodin
5) Napomáhat šíření informací o užitných vlastnostech dřeva. Podílet se na utváření
důvěryhodného vztahu veřejnosti k problematice ochrany životního prostředí, založeného na
vzájemném respektu všech, kteří aktivně využívají krajinu a přírodní bohatství pro
uspokojování potřeb společnosti. Napomáhat zapojování občanů do rozhodování o věcech
veřejných s důrazem na péči o životní prostředí.
6) Pomáhat při začleňování lesního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu do hlavních
evropských trendů rozvoje těchto hospodářských sektorů; přinášet informace o tom, jak
obdobné problémy řeší v EU; rozvíjet spolupráci s organizacemi obdobného zaměření v EU.
7) Pomáhat vlastníkům lesů rozvíjet moderní způsoby správy jejich majetků
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