Nadační fond se hlásí k idejím všestranného
rozvoje člověka. Člověka odvážného, odolného
a odpovědného, člověka aktivního, tvořivého,
podnikavého a samostatného, schopného
důvěry, empatie a spolupráce. Fond hledá
a podporuje takové cesty a programy, které
povedou k naplňování tohoto ideálu a budou
využívat prožitků a dobrodružství, jež nabízí
přírodní prostředí a budou tak pomáhat
jejich účastníkům odkrývat jim dosud
skryté síly a schopnosti.

Memorandum
Nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě
Naše evropské společenství se nachází v situaci dynamických změn
a neustálého vývoje. Změna je realita, změna je trvalý stav. Rádi mluvíme
o zlomové „hyperturbulentní“ době. Dosáhli jsme nebývalé životní úrovně.
V oblasti zdravotní péče o nás nebylo nikdy lépe postaráno. Sami sebe
překvapujeme technologickým pokrokem. Ale všechny tyto úspěchy a vý‑
dobytky se zdají být na úkor naší schopnosti přijímat změny a zvládat zá‑
těž, kterou nám současný svět způsobuje. Jako bychom ztratili schopnost
kreativně řešit problémy a využívat příležitosti, které dnešní doba nabízí.
Lidská zkušenost nám říká, že příroda není jen naší matkou,
ale i první lékařkou, rádkyní a učitelkou. Pobývat v přírodě je pro nás
přirozené. Z přírody jsme vzešli. Příroda po všech stránkách uzdravuje tělo,
mysl a ducha člověka. Pobyt v přírodě, výchova přírodou, dobrodružství
prožívané v přírodě přináší „léky“ na naše neduhy a nedostatky. Prožíváme
ho jako vzrušující napětí, na něž je třeba reagovat tady a teď. Zvykáme si
na nepohodlí. Jsme odolnějšími a upevňujeme naši schopnost postarat
se o sebe v jakýchkoliv podmínkách. Navíc nás učí skromnosti, jež bude
pro následující život na planetě nezbytná.
Prožitek náročných situací, spolu‑prožívání dobrodružství
má i společenský rozměr. Přináší přirozenou mezilidskou interakci,
vede ke vzájemnému poznání bez příkras, boří předsudky a mýty. Tako‑
vý prožitek buduje pevná pouta a vztahy, které stojí na zdravém základu.
Dobrodružství spojuje. Chceme podporovat dobrodružné výpravy, malé
i velké expedice do přírody, které mohou v době bezprecedentního roz‑
dělení společnosti lidské osudy naopak spojovat. Příroda nás nutí spo‑
lupracovat, nelze spoléhat vždy jen na sebe. Musíme táhnout za jeden
provaz, vzájemně se o sebe opřít, využít potenciál společenství.
Prožitek dobrodružství nás vede k toleranci k odlišným názorům
i jiným vyznáním a ke společnému hledání cest.
Nezaměňujme expedici a exotiku. Za dobrodružstvím není třeba
cestovat do Himálaje nebo do Pacifiku. Vidíme dobrodružství za humny.
Turbulentní historický vývoj střední Evropy za posledních 100 let způsobil
přesuny lidí i hmoty, po nichž se vylidněných území znova zmocnila příro‑
da. Bohatě nám tedy stačí okolí a prostředí, které nabízí naše krajina.
Přírodu máme doslova u nosu, stačí jen zvednout hlavu.
Naší vizí a posláním je podporovat odvahu, odpovědnost a odolnost,
které považujeme za hodnoty nepostradatelné pro život v podmínkách
21. století. Usilujeme o to, abychom jako jednotlivci i společnost dokáza‑
li prosperovat v rozkolísaném světě plném nejistoty, nejednoznačnosti
a změn, kterým musíme a budeme muset nadále čelit. Schopnost vyrov‑
nat se s náročnými podmínkami nás dostala na vrchol evoluce. A proto je
nutné, aby dobrodružství v přírodě zůstalo součástí našich životů.

