Název projektu:

JDI ZA SVÝM SNEM

Realizátor:

Centrum Petrklíč z.s.

Sídlo:

Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany

Telefon:

773 334 822, 607 690 406

e-mail:

diana.pinkasova@gmail.com
hnizdo@centrumpetrklic.cz

PROČ? Cíle projektu
Vést a motivovat mládež ve věku 9 -14 let k:
-

tvořivosti a kreativitě
dovednosti vést svoji práci od nápadu k realizaci
samostatnosti v myšlení
rozvoji vztahů mezi generacemi
rozvoji poznání a vztahu k rodnému regionu

Naučit mládež zábavnou formou přípravu, formulaci a stavbu plánu, jak se k realizaci svého snu a nápadu
přiblížit a následně ho moci zrealizovat.
CO? Výsledy a výstupy
-

Vyhodnocení 3 nejúspěšnějších projektů- zprostředkování finanční nebo hmotné pomoci, či
zprostředkování zajímavého setkání s osobností v oboru
Vydání paperbacku „TO JSOU SEDLČANY“ vytvořeného z prací sedlčanských dětí na profesionální
úrovni ve spolupráci s nakladatelství BAOBAB
Rozvíjení mezigeneračních vztahů (děti rozvíjí vztahy ke starší generaci) otázkami jak to bylo dříve za
života M. Šaška
Vedení dětí k sebevyjádření

JAK?
-

-

Motivace osobností Miroslava Šaška, žijícího v Sedlčanech 1925-27, který si šel za svým snem.
Výstavou pořádanou Nadací M. Šaška a výtvarnými dílnami s předními českými ilustrátorkami.
Praktickou ukázkou od nápadu k realizaci – paperback „TO JSOU SEDLČANY“, popisující krátký pobyt M.
Šaška v Sedlčanech.
Setkáními ve volnočasovém centru Hnízdo (počet setkání podle počtu zájemců, každý účastník 3
schůzky), kdy se s účastníky bude pracovat individuálně či v malých skupinkách. Budeme s nimi blíže
specifikovat a sestavovat jejich plán projektu.
Oslovením možných sponzorů k finanční podpoře projektu Jdi za svým snem.

KDY? Časový harmonogram
9/2015 - představení projektu v II.ZŠ Propojení a ZUŠ Sedlčany
9 – 10/2015 - vernisáž výstavy a výstava „Svět podle Šaška“
11/2015 – 1/2016 - příprava dětských projektů
10.3.2016 - uzávěrka projektů
4/2016 - vyhlášení 3 vítězných projektů
9/2015 – 9/2016 - práce na publikaci To jsou Sedlčany
9 -10/2016
-

konečný termín projektu
vydání publikace „To jsou Sedlčany“
zajištění odměn za nejúspěšnější projekty, prezentace projektu

