Brigády dlouhodobé i krátkodobé
Neshledáváš kancelář jako biotop, kde bys prosperoval?
Máš chuť otestovat své fitness v přírodních podmínkách?
Nebojíš se manuální práce a máš chuť vlastnoručně kompenzovat dopad člověka na přírodu
ČR?
Chceš se naučit rozpoznávat herpetologickou faunu ČR?
Nevadí ti brzký budíček a někdy i celotýdenní pracovní výlety do biotopů, které jsi
pravděpodobně zatím nenavštívil?
Pak bys mohl být člověk, který by nám mohl brigádně pomoci a budeme moc rádi, když se
nám ozveš😊
Vhodné pro studenty v prázdninových obdobích, ale i pro lidi, kteří se nebojí vybočit z běžné
pracovní náplně.
Víkendová spolupráce
O víkendech se u nás pracuje sice výjimečně, ale pokud máš možnost s námi spolupracovat
jen o víkendu, našla by se například dlouhodobá brigáda v podobě vybírání odchytových
nádob podél staveb dálnic. Šlo by o práci na sobotu a neděli po cca 5 hodinách.
Chceš se stát členem našeho týmu?
Pak kromě požadavků na brigádníky uvítáme řemeslné zdatnosti jako například: klempířské
a betonářské práce, práce s motorovou pilou, křovinořezem a ideálně schopnost provádět
jejich základní servis. S jakýmikoliv dalšími řemeslnými zdatnostmi se nám nebojte pochlubit,
pravděpodobně je oceníme.
Dále je nutný řidičský průkaz sk. B, ideálně BE. Znalosti v oblasti herpetologické fauny a
zoologie vřele vítány!
Možnosti spolupráce s profesionály s přírodovědným vzděláním
Jste erudovaný člověk v oblastech entomologie, ichtyologie, myrmekologie, botaniky,
ekologie, krajinářství, dendrologie, ornitologie, herpetologie …? Zajímalo by Vás dělat pro
nás biologické průzkumy, případně s námi spolupracovat při návrzích kompenzačních
opatření? Pak budeme rádi, když nám o sobě dáte vědět!
Možnost spolupráce při disertačních, diplomových či bakalářských pracích
Hledáš lokalitu pro svůj výzkum v rámci své závěrečné práce na univerzitě?
Staráme se o nespočet lokalit, které by si zasloužily výzkum v nejrůznějších přírodovědných
oblastech. Například si umíme představit poskytnutí GPS souřadnic tůní, které vytváříme
v rámci nových biotopů pro obojživelníky, kde by se dala sledovat sukcese vodomilných
rostlin. V rámci kompenzačních opatření instalujeme také například budky pro ptactvo podél
nově budovaných dálnic, budujeme zídky pro plazy a mnoho dalších prací pro ochranu
přírody. Pokud bys měl(a) pocit, že bys s naší aktivitou rád spojil(a) svůj akademický
výzkum, neboj se na nás obrátit😊

