
2 3

Jak zapojit mladé 
lidi do života obce

pro starostky a starosty

V listopadu 2013 uspořádaly různorodé neziskové orga-
nizace společnou konferenci Propojme se! Každá z těch-
to organizací nabízí některý z programů propojující žáky, 
učitele, obce a rodiče. Cílem konference bylo přesvědčit 
zástupce samospráv a škol, že taková práce má smysl, 
prospívá dětem, zvyšuje jejich povědomí o místě a zapo-
jení se do života obce. Ochutnejte nyní i vy 14 příběhů, 
které vás mohou inspirovat a ukázat, že spolupráce obcí 
a měst s mladými lidmi je nejen užitečná, ale přináší i ne-
čekané zisky a milá překvapení. Přejeme vám příjemnou 
ochutnávku!
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Jak chutná, když jsou mladí lidé 
ve vaší obci a vašem městě aktivní

Potřebují jen příležitost, prostor a naši podporu.

… být kreativní
   … spolehliví
      … zodpovědní
        … akční
           … mají nápady, které nás dospěláky nenapadnou.

?

Tato stručná publikace je ochutnávkou toho, co všechno mohou mladí lidé ve 
svých městech a obcích dokázat, když takový prostor a podporu dostanou. Na-
jdete tu 14 inspirativních projektů, které v rámci různých programů čtrnácti or-
ganizací zrealizovali mladí lidé, nejčastěji spolu se svými rodiči, učiteli, starosty                                                          
a spoluobčany. Některé projekty jsou menším soustem, u jiných je příprava slo-
žitá a na ochutnání si musíte počkat. Do některých se můžete zapojit, jiné vás 
inspirují pro vaše vlastní nápady. Společnou ingrediencí je nicméně chuť mladých 
lidí něco ve svém okolí změnit. Vy jim můžete dát potřebnou podporu a podílet 
se s nimi na dobré věci. Neumíte si to představit, nevěříte? Jeden příklad vám 
naservírujeme hned. „Uvařili“ ho ve Volyni v programu Active Citizens. Mla-
dí lidé tu pod vedením paní učitelky Galiny Volodiny začali pracovat se seniory.

Přesto ti samí mladí lidé dokáží dělat zajímavé věci...

Inspirujte se čtrnácti příběhy, které se mohou odehrávat brzy i u vás...

O náctiletých se často říká, že to jsou ignoranti, že je nic nezajímá, nic pořádně ne-
dělají. Slýcháme to od jejich rodičů, prarodičů, velmi často to slýcháme i od jejich 
pedagogů. A zkuste si vzpomenout, kolikrát jste v poslední době četli, viděli, slyšeli 
v médiích něco o mladých lidech ve vyloženě pozitivních souvislostech… Pak se ne-
lze divit, že oni sami nevěří, že mohou jako občané přispět k řešení společenských 
problémů. (Jiří Strachota, Člověk v tísni – Jeden svět na školách)

Jen 9 % mladých lidí si myslí, že může 
ovlivnit řešení společenských problémů...

… a chystá se to taky v budoucnu dělat. 
(podle ankety Člověka v tísni mezi středoškolskými studenty)
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Ti staří lidé, když za nimi studenti přišli, 

říkali: Ne, ne, já nic nechci, nechte mě být, já už se

 těším, až budu u manžela na hřbitově. A pak se to 

změnilo, ti mladí jim asi předali nějakou energii, 

chuť k životu.

Tady ve Volyni jsou staří lidé 

v domě důchodců vlastně zavření, skoro ani 

nevycházejí ven. Nebo nekomunikují, protože nemají 

s kým, někteří se bojí nebo nemohou ani vyjít, protože 

mají různé problémy spojené se stářím. Tak mi přišlo 

jako dobrý nápad, vnést jim do toho života 

světlo, radost, zapojit je.

Připravili jsme speciální anketu pro 

občany Volyně. Ptali jsme se, co by tady změnili. 

Jeden starší pán nám třeba řekl, že by potřeboval 

lanovku z hospody domů. To jsme mu 

bohužel nabídnout nemohli.“

Jak jste na téma práce se seniory přišli?

A jak se vám podařilo přesvědčit seniory, že pro ně chystáte něco užitečného?

Simono, jak jste vlastně přišli na to, 

že se budete se seniory takto setkávat?

A dneska se už neobávají?

Na začátku byli ti staří lidé

 takoví opatrní, nechtěli se s námi vůbec bavit. 

A teď je to tak, že když zazvoníme na dveře, tak 

už nám otvírají a jsou šťastní, že nás vidí. Ten 

vztah je úplně jiný. A když se potkáme ve městě, 

tak se z dálky zdravíme.

To je fakt. Když jsme šli poprvé do domova důchodců 

a zvonili na jednotlivé dveře, tak nám nikdo neotvíral. 

Říkali jsme si:  Sakra, máme zvonit dál? A nakonec se našly

asi tři paní, které byly ochotné slézt schody a sednout 

si s námi. No, a z toho jsme dali dohromady aktivity, 

které je baví a které bychom mohli dělat společně.

Před rokem jsme si říkali, že uspořádáme den pro důchodce, 

kde budou soutěžit a hrát hry. Pak jsme přišli na to, že to asi 

nepůjde, že je těžko donutíme, aby skákali v pytli a tak. Takže 

naše tempo se zvolnilo, snažili jsme se vymyslet nějaké aktivity, 

které by byly příjemné, jak pro ně tak pro nás.

Galina Volodina, učitelka

Dominik, student

Simona, studentka
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Já paní učitelku vnímám trochu jako dvě osoby. 

Jedna sedí za stolem při hodině ruštiny a snaží se nás 

něco naučit. Jakmile ale vyleze z té třídy, je to kama-

rádka paní Galina. Usměrňuje naše zbrklé myšlenky do 

volného toku, aby to všechno dávalo nějaký smysl. 

V tom je její největší role.

Osobně jsem se začala na ty staré lidi 

dívat jinak. Dřív to pro mě byla paní, která nemůže vyjít 

do schodů a je úplně nemožná. Teď si říkám, sakra, vždyť taky 

nebudu moci vyjít do schodů a budu si připadat nemožně. 

Začala jsem jim rozumět.

A jak vidí vaši aktivitu samotní senioři?

Jedna paní například říkala:

„Mám dceru, ale je pracovně vytížená, 

takže jsem tu celý den sama. Nemáme tu ani 

pečovatelky, stará se o nás charita. Nakoupí nám, 

uklidí nám a tak. Ale jinak se tu nic jiného 

neděje.“ Špatně vidí a má ráda knížky od 

Nepila, tak jsme jí četli. 

Co cenného vám projekt dal?

Já jsem chtěla, aby se děti staly trochu aktivnějšími. 

Škola je důležitá věc, ale není to všechno. To, co se děti na-

učí tady v projektu, potřebují v životě. Dokáží komunikovat 

a pracovat se starými lidmi. Umí se samy mezi sebou domluvit, 

dokáží samy dojít na úřad a zařídit si tam vše potřebné.

Mně to dalo to, že jsme se s těmi 

starými lidmi sblížili. Já jsem se na ně 

předtím koukal úplně jinak a vlastně 

jsem se jich i trochu bál.

A jak se po takové zkušenosti díváte na sebe navzájem?

Poprvé to bylo tak, že jsem všechno chtěla připravit

 sama a mít vše pod kontrolou - soutěž, nakoupit dobroty, a pak 

jen vzít studenty na místo. Teď už jsem se uvolnila a naučila jim 

důvěřovat. Vím, že studenti to všechno dokáží sami. Ještě mě ani 

jednou nezklamali, vždycky je to lepší, než jsem si 

to vůbec dokázala představit.

Já jsem paní učitelce říkal, že vlastně není paní 

učitelka, ale spíš taková mamka. Že nás drží, podporuje 

nás. Když nás vidí, tak si máváme přes ulici, je to úplně 

jiný vztah než k ostatním učitelům.
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Ostopovické rolky
aneb Ostopovicemi Na zelenou 
(žáci MŠ a ZŠ Ostopovice, paní učitelky Ivana Bláhová a Petra Turečková, 
ředitel školy Petr Juráček, starosta Ostopovic Jan Symon, dopravní 
projektant Adolf Jebavý spolu s dalšími odborníky a Policií ČR)

U mnohých škol se najdou dopravně nebezpečná místa. Už jste ale někdy 
zkoušeli přesvědčit dítko, aby například přecházelo přes přechod? Ve chvíli, 
kdy děti samy navrhují opatření a zkoumají, co se má v okolí školy změnit, aby 
zde bylo více bezpečno, to možná nebudete mít již zapotřebí. Děti dokonce 
začaly ovlivňovat i chování svých rodičů! 

Příprava tohoto předkrmu není složitá. Potřebujete především chuť učinit okolí 
školy bezpečnější a odvahu zapojit do řešení děti a jejich rodiče. Netřepat, ne-
míchat, řešení se za pomoci dopravního specialisty, který je v rámci projektu      
k dispozici, vyloupne.

Proč zrovna tuto specialitu?

V Ostopovicích u Brna si rodiče a děti řekli, že v okolí školy by se měla zvýšit 
bezpečnost dopravy. Vzali si na pomoc policii, zástupce obce i dopravní odbor-
níky. Samotné děti vyznačovaly do připravených mapek místa, kde se v okolí 
školy necítí bezpečně. Zároveň proběhl průzkum dopravního chování obyvatel 
v obci. Postupně společnými silami vznikla pod vedením dopravního inženýra 
Dopravní studie, která navrhla opatření na zvýšení bezpečnosti v okolí ško-
ly. Třešničkou na dortu bylo vybudování přístřešku na kola a koloběžky žáků            
a zaměstnanců školy a zpracování školního plánu mobility. 

Buďte připraveni „sníst to, co se uvaří“, a když jste investovali tolik energie na 
zmapování problému, tak všechny užitečné nápady také zrealizujte.  Děti s ro-
diči dokáží být kreativní a efektivní, když dostanou prostor, a byla by škoda, kdy-
by na tento předkrm nenavázalo vydatné jídlo v podobě realizovaných návrhů.

Na základě všech podkladů byla 

vypracována studie úprav rizikových 

míst a vedení obce přislíbilo realizaci 

některých změn již na jaro 

příštího roku.

Já myslím, že přechod před školou 

uvítá každý rodič v Ostopovicích, protože 

tím, že tudy vede hlavní silnice, je cesta 

do školy opravdu nebezpečná. 

Já jak jdu u kaple,

tak tam je strašně

 úzký chodník. 
U Volyňků je úzký chodník, nejde 

vidět za roh a jezdí tam strašně moc 

aut a málem mě už jedno srazilo. 

Irena Chaloupková, 
maminka

žák ZŠ

 ředitel školy 
Petr Juráček

žákyně ZŠ

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalo

Na zelenou (Nadace Partnerství)současný finanční limit 70.000 Kč/školní projektwww.nazelenou.cz

30.000 Kč

Co potřebujete?

http://www.nazelenou.cz
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Nadívané kocbeřky
aneb Kudy kam od vás k nám – a bezpečně
(ředitelka školy Mgr. Sofia Hladíková, starostka Eva Rezková ve spolupráci  
s obecním úřadem Kocbeře, občany a rodiči, odborníky Danou Gregorovou, 
Karin Kvasničkovou a dalšími partnery)

Lidé v obci Kocbeře to nemají snadné, protože obec leží podél frekventova-
né silnice Hradec Králové–Trutnov–Polsko. S nápadem udělat něco prospěš-
ného přišli samy děti a jejich rodiče, kteří chtěli zvýšit bezpečnost provozu                     
v obci. Vyšli přitom z dřívějšího mapování místních problémů, které vyústily 
v postupnou realizaci řady projektů dětmi – kromě tohoto i vytvoření hřiště, 
zlepšení separace  odpadů v obci, znovuobjevení pěší trasy s hraničními ka-
meny Šporkova kukského panství, zapojení kapličky do společenského života.  
Tento projekt začal monitoringem automobilového provozu a schůzí občanů, 
zástupců obce a školy. Děti namalovaly deset výstražných tabulí pro řidiče          
a vytipovaly i zajímavá místa v obci, pro která navrhly místní značení. Celý 
školní rok probíhaly akce pro podporu dopravní bezpečnosti (např. Šetrná do-
prava, Dopravní výchova, Den bez aut), a na konci roku byly výstražné tabule 
za účasti starostky, občanů, dětí, rodičů a přátel školy slavnostně instalovány.

Problém, který chcete v obci vyřešit a který pálí vaše občany. Takové se vždy 
najdou. A pak aktivní žáky základní nebo střední školy, s jejich učiteli a rodiči, 
případně dalšími partnery. Přidáte proškolení koordinátora (učitele) v metodi-
ce programu a necháte jen mírně odležet...

Program Škola pro život umožňuje učitelům a dětem, spolu s jejich rodiči              
a dalšími partnery v městě či obci – s radnicí, firmami, spolky, udělat něco pro 
udržitelnější život v obci. Když se škola do programu zapojí, může postupně vy-
řešit ne jeden, ale více problémů v obci, protože pracuje dlouhodobě – podle  
metodiky místně zakotveného učení vylepšované od roku 2004.

Proč zrovna tuto specialitu?

Pro nás je důležité, že žáci byli aktivními účastníky rozhodovacího 

procesu a viděli, že jejich snažení má konkrétní výsledek, že mohou něco ovlivnit 

a změnit. Projekt měl několik významových rovin - při výtvarné práci i výběru místa 

výstražných tabulí jsme se reálně zabývali dopravní situací a zároveň bylo nutné 

se zamýšlet i nad dalšími kroky pro její zlepšení. Při plánování místního značení 

jsme zase z pohledu „návštěvníků odjinud“ znovuobjevovali pozapomenutá 

místa i cesty a zjišťovali, že tu máme zajímavé lokality

s tradicí a je tu docela fajn... 

Jakmile začnete mapovat problémy své obce, najdete jich spoustu. Nechtějte vyřešit 
vše najednou. Možná, že problém, který pálí vás, nezajímá tolik děti a jejich rodiče. 
Hledejte proto společné téma, na kterém budou všichni především rádi pracovat.

Během projektu proběhla i zajímavá debata 

o lidových názvech částí naší obce, které se 

mezi lidmi celkem běžně používají, jak vznikly 

a proč. Byla to taková sonda do historie 

a propojení se současností... 

Eva Rezková, 
starostka

Škola pro udržitelný život 
(Středisko ekologické výchovy 

SEVER a Nadace Partnerství)
70.000 Kč/školní projekt

www.skolaprozivot.cz 

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalo

Mgr. Sofia Hladíková, 
ředitelka školy

30.000 Kč

Co potřebujete?

http://www.skolaprozivot.cz
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Pohádka mládí z Litomyšle
aneb Město přátelské rodinám s dětmi 
(žáci ZŠ Litomyšl, Zámecká 496, ve spolupráci s Komisí pro rodinu 
a Městským úřadem Litomyšl)

Nemáte čas všímat si, co je ve vašem městě špatně, co nefunguje? Děti ho 
mají a navíc je bude taková práce bavit. Dejte jim prostor a těšte se, jaká řešení 
za vás vymyslí. Při projektu spolu začnou spolupracovat úřady a instituce, kte-
ré to zatím třeba ještě nenapadlo. A žáci a učitelé projdou unikátní metodic-
kou podporou, díky které budou moci podobné věci v budoucnu zopakovat.

Fakticky jen děti ve své základní nebo střední škole. Měnit svět je totiž baví.

Proč zrovna tuto specialitu?

Četli jste už někdy deník fiktivní matky? V Litomyšli ho mají a vytvořili ho žáci 
základní školy. Proč? Aby mohli předložit městským institucím návrhy, jak           
z Litomyšle učinit město přátelštější rodinám s dětmi. Tým žáků nejprve zjiš-
ťoval, jaká je aktuální situace ve městě – například jak vypadají dětská hřiště, 
parky, restaurace, kavárny, cukrárny, ordinace dětských lékařů, budovy, kde 
sídlí veřejné instituce (zda je tam bezbariérový přístup) atd. Žáci si veškeré 
prostory obešli a s kočárkem se pokusili zajet do veřejných institucí a obchodů.  
Magda Rožková – členka týmu, získané informace z terénu sepsala formou 
deníku fiktivní maminky, který předložila k připomínkám v rodinném centru 
v Litomyšli. Návrhy na zlepšení situace prezentovali žáci při jednání Komise 
pro rodinu, mládež a komunitní plánování na Městském úřadě v Litomyšli. 
Konkrétní kroky na sebe nedaly dlouho čekat, objevily se nové bezbariérové 
přístupy, dětské židličky v restauracích, nové WC u dětského hřiště apod. Ve 
spolupráci s městem, informačním centrem a rodinným centrem projekt běží 
už dva roky, žáci začali na projektu pracovat, když byli v sedmé třídě, teď se na 
něm podílejí jako deváťáci.

Ohromila mě skutečnost, že některé projektem „dotčené“ 

instituce začínají dělat kroky, ke kterým je ponoukly děti. 

Například na jednom dětském hřišti zanedlouho přibude WC, 

v bazénu se objevily cedule s upozorněním na možnost zapůjčení 

hraček, v několika restauracích si pořídili dětskou židličku. 

Zkrátka mám pocit, že se věci rozhýbaly správným směrem. 

A že k tomu naši žáci tímto projektem významně přispěli. 

Týmové projekty Kdo jiný? realitu skutečně mění. Buďte připraveni na velká sous-
ta. Žáci svoje výstupy veřejně prezentují, a tak je projektu (i vám) pěkně vidět pod 
pokličku. To může být konec konců velký zisk.

Kdo jiný? (Člověk v tísni, o. p. s. – program Jeden svět na školách)
školy získají zdarma podporu např. v podobě workshopů a seminářů 

pro aktivní žáky, metodickou pomoc a podobněwww.jsns.cz/cz/page/18/Projekt_kdo_jiny.html

Pro mě samotnou to je velká radost 

a hlavně výzva jít dál a probojovat si 

svoje názory, přesto že ne vždy je to 

procházka růžovým sadem. Náš projekt 

již běží tři roky a je to parádní. 

Magda Rožková, 
žákyně ZŠ

Díky projektu Kdo jiný? jsem se 

naučila vejít do místnosti plné lidí a bez 

zbytečných zábran se zeptat na to, co 

potřebuji. Taky jsem se naučila lépe 

si rozvrhnout čas a úkoly, 

které musím splnit. 

Anna,
žákyně ZŠ

Dagmar Burdová, 
učitelka

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalo

nic to nestojí :-)

Co potřebujete?

http://www.jsns.cz/cz/page/18/Projekt_kdo_jiny.html
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Světová lahůdka 
s férovým dipem
aneb Fair trade v našem městě 
(skupina žáků ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 pod vedením pana učitele 
Bohuslava Sedláčka)

Stačí smíchat skupinu žáků, poučeného učitele, kterého zajímají globální té-
mata, a najednou zjistíte, že i děti z malé České republiky se mohou přirozeně 
zajímat o to, co se děje po celé zeměkouli.

Fair trade může být jídlo, fairtradové může být ale i město. Spolu s Litoměřice-
mi se stal Vsetín, kde se tento projekt odehrával, prvním městem přátelským    
k fair trade výrobkům. A to znamená, že obyvatelé Vsetína mohou nakupovat 
na řadě míst takové výrobky, které podporují spravedlivý obchod a umožňují 
tak drobným pěstitelům a řemeslníkům v rozvojových zemích žít důstojný ži-
vot. Největší zásluhu na tom mají přímo žáci ze Základní školy Vsetín. Seznámili        
s programem zástupce místní samosprávy, úředníky, novináře i širokou veřej-
nost, uspořádali konferenci a zajímavé workshopy. Jejich škola získala zároveň 
ocenění „Světová škola“.

Pro mě je to důležitá, významná a obohacující zkušenost. 

Zpětně mne mrzí, že jsme s partnery nezačali spolupracovat 

dříve. Velmi nám pomohli zejména v organizaci našich akcí, 

s propagací i konzultacemi. Žije kolem nás spousta lidí, kteří 

se zabývají podobnými tématy jako my. Jen o sobě nevíme. 

Spolupráce s partnery znamenala znásobení naší aktivity 

v mnoha ohledech. Jednoduše, více lidí více ví a více dokáže. 

Není to jednoduchý projekt, nese s sebou spoustu a spoustu práce, ale vidět, jak 
děti reálně něco mění, stojí za to, říká pan Sedláček.  Žáci a jejich učitelé musí být 
připraveni opustit zdi školy a při jednání s dalšími partnery potřebují především 
podporu města nebo obce. Pokud jim ji neposkytnete, bude výsledek rozpačitý.

Světová škola 
(Člověk v tísni, o. p. s. – program Varianty; 

ve spolupráci s ADRA , ARPOK 
a Multikulturním centrem Praha)

školy si finanční prostředky zajišťují 
sami – oslovují sponzory

www.varianty.cz/svetovaskola

Titulem „Světová škola“ se mohou pyšnit školy, kde se globální rozvojová té-
mata stanou běžnou součástí výuky i života škol. A protože je globální výchova 
zároveň povinným tématem ve školním kurikulu, může být pro školy i obec 
zajímavé naplnit jej praktickým způsobem. Základní filozofie totiž podporuje 
přípravu žáků na reálný život a opírá se o jednoduchou metodologii tří kroků: 
uč se – zjišťuj – jednej. Žáci a studenti podporovaní svými pedagogy získávají 
poznatky o globálních rozvojových tématech a následně hledají, co by bylo 
třeba v jejich blízkém okolí změnit. Poté ve spolupráci s místním partnerem 
realizují projekty, pomocí nichž přispívají k řešení problémů v komunitě. 

Proč zrovna tuto specialitu?

Pan učitel
 Bohuslav Sedláček

Kdybyste mohl něco vzkázat ostatním školám, co by to bylo?

V profesním i učitelském životě někdy člověk více lituje 

toho, co neudělal vůbec, než toho, co udělal špatně. Kdybych 

do tohoto projektu nešel, měl bych mnohem více času a méně 

starostí, ale také mnohem méně zkušeností.

Jaký význam vidíte ve spolupráci školy a jiných partnerů?

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalonic to nestojí :-)

Co potřebujete?

http://www.varianty.cz/svetovaskola
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Poctivá dršťková polévka
aneb Mladá fóra a kulaté stoly – jak aktivně
zapojit mladé lidi do rozvoje místa, kde žijí?
(jednotlivá členská města a obce Národní sítě Zdravých měst)

Pokud hledáte dlouhodobou formu spolupráce s městem, jste na dobré ad-
rese. Nejedná se totiž o jednorázovou akci, ale o systematickou výchovu mla-
dých lidí k zodpovědnosti a vytváření místa, kde žijí. Obě strany – mladí i radni-
ce, se učí si navzájem naslouchat a komunikovat. To, že je aktivita každoročně 
opakována, kultivuje celkové prostředí i samotnou diskusi. 

Staňte se Zdravým městem a získáte přístup k metodické podpoře a příkladům 
dobré praxe. Můžete se pak zapojit do mnoha projektů, která Zdravá města 
realizují.

Proč zrovna tuto specialitu?

Mladí lidé často přicházejí s originálními návrhy, které by dospěláky nenapad-
ly. Můžete jim dát prostor podobně, jako to udělala Zdravá města při pořádání 
Mladých fór a Kulatých stolů. Kulaté stoly se v roce 2013 a 2014 zaměřují 
zejména na téma zaměstnanosti mladých. Mladí lidé v cca 4hodinovém pro-
gramu diskutují nad svými možnostmi po ukončení studia a nad jejich poziti-
vy a negativy. Odborníci – zástupci úřadu práce, odboru sociálních věcí, živ-
nostenského odboru, škol poskytujících nadstavbové studium a rekvalifikace, 
dobrovolnických a jiných neziskových organizací – jsou jim k dispozici k zodpo-
vězení dotazů, doplnění navrhovaných možností a také upřesnění, co mohou 
nezaměstnaným nabídnout. Cílem akcí je rovněž zjistit, jaké mají mladí lidé 
povědomí o svých možnostech a jakým způsobem lze jejich informovanost 
zlepšovat. Akce se také zaměřují na prevenci nezaměstnanosti, snahou je uká-
zat mladým lidem, jak by měli správně postupovat již během studia, aby se 
případné nezaměstnanosti vyhnuli. Tematickým stolům předcházejí i všeobec-
nější Fóra mladých, kde žáci základních i středních škol diskutují o tom, jak by 
mělo jejich město vypadat, a jaké vnímají nejpalčivější problémy k řešení. Ty 
jsou následně ověřovány anketou a putují do zastupitelstva města. 

Role a aktivity mladých v obcích 

a městech jsou nezastupitelné, Zdravá města

 s touto skupinou a jejími názory dlouhodobě 

spolupracují a praxe ukazuje, že to má smysl

Nejdůležitějším faktorem při startu Zdravého města (místní Agendy 21) je výběr 
vhodného koordinátora na místním úřadě. Je to zásadní hybatel, bez jehož samo-
statné aktivity, schopnosti vyjednávat a získávat další lidi do „hry“ nelze očekávat 
výsledky. Důležitá je samozřejmě politická podpora z vedení municipality.

Zdravá města 
(Národní síť Zdravých měst)

město či obec se naučí, jak připravit kvalitní projekty;  
Zdravá města jsou úspěšnými žadateli o granty,
k čemuž jsou „trénováni“ na akcích NSZM ČR 

www.zdravamesta.cz 

Stále více Zdravých měst se v současné době snaží zapojovat 

do veřejného dění všechny generace, včetně mladých lidí. Ti si 

nejčastěji přejí více dostupných možností pro trávení volného času.

Objevují se především návrhy na rekonstrukce či vybudování nových 

sportovišť, pořádání více zajímavých kulturních akcí, včetně podpory 

umění v ulicích, ale také požadavky týkající se bezpečnosti ve městech, 

odpovědného nakládání s financemi či zákazu kouření na veřejných 

místech, jako jsou zastávky, sportoviště či prostory v blízkosti škol. 

Petr Švec, 
ředitel NSZM ČR

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalo

nestojí to skoro nic :-)

Co potřebujete?

http://www.zdravamesta.cz
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Zahradnický kotlík
(2,3 mil. Kč grant Nadace Proměny, 200.000 Kč příspěvek města)
aneb Zahrada MŠ Kollárova, Český Brod
(učitelky MŠ Kollárova, paní ředitelky Kristýna Kosová a Jiřina Zumrová, 
klub rodičů s iniciátorkami projektu maminkami Alicí Jiráskovou a Štěpán-
kou Šoupalovou, architekti Michal Fišer a Štěpán Špoula, výtvarník Lukáš 
Gavlovský, tajemník MěÚ Aleš Kašpar)

Nelíbí se vám, jak (ne)funguje vaše školní nebo školková zahrada? Inspirujte se 
v Českém Brodě. S nápadem proměnit zahradu mateřské školy přišly maminky. 
Rodiče spolu s učitelkami připravili projektový záměr a požádali o grant v pro-
gramu Zahrada hrou. S podporou nadace vytvořili zadání, na jehož základě pak 
vznikal návrh nové zahrady. Společně se setkávali s architekty a výtvarníkem. 
Tvůrci splnili přání rodičů a školy a využili především přírodní materiály. Citlivě 
také zrecyklovali řadu prvků a materiálu z původní zahrady. Do práce na pro-
měně zahrady se kromě učitelek, dětí, rodičů, lidí z nadace a zástupců města 
zapojila také sousední Základní umělecká škola, místní skauti a další dobrovol-
níci. Nová zahrada byla slavnostně otevřena po dvou letech práce. 

Jestliže chcete rozvinout potenciál své školní zahrady, dejte hlavy dohromady. 
Od začátku musíte mít jasný cíl a vaše snaha o jeho splnění musí být společná. 
Zapojte všechny rodiče, děti, pedagogy i další zaměstnance školy, zástupce 
své radnice apod. Diskutujte, sdílejte, inspirujte se jinde... zkrátka vařit musíte 
společně.

Školní zahradu potřebuje proměnit nejedna škola. Výjimečné na tomto pro-
gramu je to, že se o podobě proměny domlouvají od samého počátku rodiče  
s dětmi a učitelkami  v úzké spolupráci s odborníky. Zahrada hrou děti inspi-
ruje a všestranně rozvíjí, je místem pro kontakt s přírodou, volnou hru, sezna-
mování s architekturou i poznávání světa. 

Proč zrovna tuto specialitu?

2,5 mil. Kč

Děti jsou z nové zahrady nadšené. 

Předtím se stávalo, že nevěděly, s čím

a jak si mají hrát. Teď nevědí, 

kam se vrhnout dřív. 

Opravdu se nejedná o projekt, který uvaříte narychlo. Přípravě je nutné věnovat 
dostatek času a budete potřebovat tým lidí, kteří vezmou věc za svou. Získáte       
ovšem nejen úžasnou zahradu. Už během realizace se děti dozví mnohé o tvorbě 
městského prostředí a upevní si vztah k místu (pamatujte, že z nich vyrůstají bu-
doucí odpovědní obyvatelé vašeho města!). Rodiče s učiteli prohloubí spolupráci. 
Do projektu se mohou zapojit i další občané, stmelí se tak celá místní komunita.

Jsem hlavně nadšená z toho, 

že se na přeměně zahrady podíleli

 i rodiče a chodili pomáhat, ačkoliv

 to pro ně nebylo snadné. 

Štěpánka Šoupalová, 
maminka-iniciátorka

Díky projektu vznikla otevřená zahrada, 

která slouží nejenom mateřské školce, ale 

základní umělecké škole, která je v sousedství, 

skautům a také široké veřejnosti.

 Jakub Nekolný, 
starosta

Vladimíra Hybešová, 
zástupkyně ředitelky MŠ

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalo

Zahrada hrou 
(Nadace Proměny)

ve 3 fázích mohou školy postupně získat 
na novou zahradu celkem až 800 tis. Kč

www.nadace-promeny.cz/cz/
web/zahradahrou/index.html, 

www.promenyproskoly.cz

Co potřebujete?

http://www.nadace-promeny.cz/cz/web/zahradahrou/index.html
http://www.nadace-promeny.cz/cz/web/zahradahrou/index.html
http://www.promenyproskoly.cz
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Babiččiny plněné knedlíky
aneb Setkání se seniory
(5. B ZŠ sv. Voršily, Praha 1 pod vedením paní učitelky 
Barbory Masopustové)

Podívejte se kolem sebe a hledejte, co byste rádi změnili. S málem můžete 
připravit opravdovou delikatesu. Projekt je určen dětem i rodičům, mladým 
lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, 
zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně 
pomoci druhým, nebo svému okolí. 

Umožněte dětem, aby slyšely životní příběhy seniorů, a jim zase, aby se mohli 
nakazit elánem mladých lidí... inspirujte se projektem, který zrealizovala třída 
páťáků ze Základní školy sv. Voršily v Praze. Ti navštívili seniory z Komunitního 
centra Armády spásy v Praze 3 na Žižkově. Společně zpívali, tvořili, vyprávěli 
si. Projekt byl realizován již po několikáté, výjimečný je setkáním odlišných ge-
nerací, které se dokáží vzájemně obohatit. Takové spojení zkrátka funguje a je 
prospěšné oběma skupinám. 

Povídání se starými lidmi bylo fajn, říkali 

nám svoje příběhy z dětství a to bylo zajíma-

vé. Společně jsme taky vyráběli některé věci 

a překvapilo nás, jak jsme si rozuměli. 

Takže napřesrok znovu. 

Celý program stojí a padá se zájmem okolí. Bez dobrovolníků, kteří mají chuť něco 
dělat, se tento chod uvařit nedá. Někoho možná také napadne spojovat 72 hodin      
s nuceným „dobrovolnictvím“, kterého jsme byli svědky za minulého režimu. Jenže 
v tomto případě jde o skutečně dobrovolné nasazení, protože máte chuť něco dělat.

72 hodin – Ruku na to! 
(Česká rada dětí a mládeže)

projekty jsou založeny na dobrovolnické práci, 
podpořeny mohou být drobnými dárky pro realizátory

www.72hodin.cz 

Představte si, že by ve stejný čas probíhalo o celé republice hned několik sto-
vek projektů, které jsou založeny na dobrovolnické práci mladých lidí. Právě 
na tom stojí program 72 hodin – Ruku na to! Během tří dnů, jedno kde, jedno 
jak dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou 
druhým, přírodě, či jejich okolí. Smyslem 72 hodin je zapojit co nejvíce mla-
dých lidí a ukázat jim, že stačí málo, aby dokázali mnoho. Přesvědčit je, že jsou 
sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vní-
mat svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy 
v místních komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smyslupl-
né trávení volného času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi            
a podnikateli v obcích.  

Proč zrovna tuto specialitu?

Děti též zahrály několik skladeb na klavír, 

po kterých následoval velký potlesk přítomných. 

Čas nám rychle utíkal, a tak po dvouhodinovém setkání 

nezbývalo, než si zazpívat na závěr „V dobrém jsme se sešli, 

v dobrém se rozejdem“. Následovala ještě poslední společná 

fotka, vzájemné potřesení rukou dětí a seniorů na ro-

zloučenou a přání všech přítomných se opět setkat. 

Barbora Masopustová, 
učitelka

žáci 5.B

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalo

nic to nestojí :-)

Co potřebujete?

http://www.72hodin.cz
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Hody po deblínsku
aneb Obnovení hodů v Deblíně 
(třída osmáků s paní učitelkou Monikou Mandelíčkovou, 
za podpory pana starosty Jiřího Vitanovského)

V Deblíně si díky třídě osmáků, jejich učitelce a podpoře obce „pochutnali“ 
místní na tradičních hodech, které se děti rozhodly obnovit. Samy vyráběly 
dekorace na hodovou zábavu, nacvičili tance, ale třeba i zajistili suroviny na 
pečení hodových koláčů, se kterými jim nakonec pomohly maminky i babičky. 
Peníze na akci získali v programu Extra třída.

Abyste si mohli pochutnat na Extra třídě, potřebujete třídu sedmáků, osmáků 
nebo deváťáků, kteří mají nápad, co v místní komunitě vylepšit nebo změ-
nit. Udělat něco extra, něco navíc. A k tomu jejich učitelku nebo učitele. Pří-
prava je sice složitější, ale při troše trpělivosti získáte opravdovou lahůdku. 

Zvláštností Extra třídy je to, že žáci se svým učitelem nebo učitelkou (patro-
nem nebo patronkou) pracují podle projektové metodiky. Děti se tak naučí 
projektovému řízení, zpracují projekt v zajímavém on-line prostředí a vytvoří 
také animovaný promo spot. Projekt nakonec z větší části realizují samy děti.

Proč zrovna tuto specialitu? Ja su v Deblíně naplavenina 

a když jsem se sem přistěhoval, 

tak už hody dávno nebyly. Ostatní 

mi říkali, že se určitě nedáme dohromady,

aby hody vznikly. Proto když mne oslovili 

ze školy, uvažoval jsem, kdo to bude dělat 

a kolik to bude stát. Obec nakonec vydala 

jen 20.000 korun na vykopání díry 

pro májku :-). Děti s paní uči-

telkou zvládli zbytek. 

Příprava projektu se žáky vyžaduje opravdu systematické úsilí učitele a podporu 
celého vedení školy a obce. Na druhou stranu máte k ruce veškerou možnou pod-
poru v podobě metodiky a pracovníků programu. Máte-li chuť na jednohubku, 
není to dobrá volba... Jestliže si věříte a víte, že umíte půl roku soustavně pracovat 
a motivovat druhé, získáte delikatesu, na kterou budete ještě dlouho vzpomínat.

Hody se nakonec rozrostly do velkých 

rozměrů a přitom nestály moc. Mnoho nákladů 

se ponížilo díky tomu, že spoustu věcí dali 

lidé z dobré vůle – napekli koláče, 

zapůjčili zdarma kroje... 

Monika Mandelíčková, 
patronka deblínské 

Extra třídy

30 let tady hody nebyly a my jsme 

byli připraveni je zorganizovat a udělat 

něco, co může Deblín posunout. Toto téma se 

otevíralo na zastupitelstvu několikrát a vždy 

ztroskotalo na tom že nebylo dotaženo do konce. 

A pak starosta řekl: tak do toho půjdeme.

Jiří Vitanovský, 
starosta Deblína

Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnalo

Extra třída 
(EDUin, o. p. s., partnerem je Nadační fond Tesco)
30.000 Kč/třída/projekt

www.extratrida.cz

30.000 Kč

Co potřebujete?

http://www.extratrida.cz
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Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnaloLhotské  špunty 
po francovsku
aneb Oáza klidu ve Francově Lhotě
(skupina aktivních občanů pod vedením starostky Kateřiny Trochtové)

Se záměrem proměnit opomíjené prostory kolem kulturního domu v místo 
pro odpočinek a setkávání přišla samotná starostka Francovy Lhoty. Místní ji 
rozhodně nenechali ve štychu. Pod jejím vedením utvořili koordinační tým, do 
plánování a následných brigád zapojili desítky sousedů – od školáků až po seni-
ory. Dnes slouží nově upravený prostor k trávení volného času občanů. Najdete 
tu bludiště, lavičky, herní prvky pro děti, příjemnou zeleň. Ve školní soutěži        
o nový název místa zvítězil Špuntov. 

O finanční podporu v programu „Místo, kde žijeme“ se mohou ucházet jak 
místní neziskové organizace, tak obce. Bez vzájemné spolupráce to totiž ne-
jde. Vždy se pracuje na přeměně veřejného prostranství a majitelem pozemku 
bývá často obec. 

Účast občanů jak na fázi plánování, tak na fázi realizace je zárukou, že místní 
budou na nový prostor hrdí, budou ho používat a pečovat o něj. Proto každý 
koordinační tým kromě finanční podpory získá také konzultanta, který jej pro-
cesem plánování i realizace za účasti veřejnosti provádí.

Proč zrovna tuto specialitu?

Z navrhování využití prostoru se stal celoškolní 

projekt s moc pěknými výsledky. Hlavně to pro nás byla 

příležitost ukázat dětem, že stojíme o jejich nápady, a vést 

je k přijetí i jiných než vlastních pohledů na věc. 

Pokud vás právě zaměstnává kanalizace, chodníky nebo rekonstrukce stadionu, ne-
lze doporučit. V čele projektu ale nemusíte stát vy jako starosta či starostka, pokud 
máte v obci schopné a aktivní spolky s chutí na větší sousto. Náročný, ale díky jedno-
duché administrativě a vedení odborníků z Nadace VIA lehce stravitelný program.

Většina organizačního týmu nevěřila, že se nám podaří 

lidi pro projekt zaujmout a nadchnout. Ale vše bylo nakonec 

jinak… Projekt sám nás obohatil o krásné prostranství, nová přá-

telství, ale především o mnoho zážitků a zkušeností. Lidé dnes 

přicházejí a ptají se, kdy už bude zase nějaká brigáda. 

Kateřina Trochtová, 
starostka Francovy Lhoty

Hana Trlicová, 
učitelka základní školy

Místo, kde žijeme 

(Nadace VIA, generálním 

partnerem je NET4GAS, s. r. o.)

300.000 Kč/projekt

www.nadacevia.cz

300.000 Kč

Co potřebujete?

http://www.nadacevia.cz
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Aby vám nezaskočilo

Jak vám chutnaloČingischánovy 
medailonky
aneb Veřejné debaty se studenty v Litoměřicích
(studenti Gymnázia Josefa Jungmanna v Litoměřicích s panem učitelem
Petrem Bašusem, za podpory pana místostarosty Karla Krejzy a dalších
partnerů)

Studenti litoměřického Gymnázia Josefa Jungmanna prošli debatní soutěží Stu-
dentská Agora a debatování se jim natolik zalíbilo, že se své dovednosti rozhod-
li uplatnit ve vlastním městě. Uspořádali proto debatu pro širokou veřejnost, 
jejíž téma bylo skutečnou fúzí západní a východní kuchyně – Čingischánovy 
děti v Litoměřicích aneb co víme o mongolské menšině a ona o nás. Hosty byli 
zástupci obce, komerčního i neziskového sektoru. Litoměřičtí se navíc mohou 
těšit na další debaty pod taktovkou studentů, kteří je dále samostatně pořádají. 

Především aktivní středoškolské studenty a studentky, kteří rozumějí tomu, co 
radnice dělá, a zajímají se o veřejný život. V tom jim může pomoci právě Stu-
dentská Agora, která je naučí dobře se vyjádřit. Dle receptů z kuchyně Agora 
CE si studenti procvičí vyjadřování svých názorů a naslouchání opačným názo-
rům. Naučí se, jak organizovat veřejné debaty tak, aby byly zajímavé, přínosné 
a mohly se v nich vyjádřit všechny zúčastněné strany. Studenti se pak často 
dále věnují aktivitám prospěšným své obci.

Komunikace s občany je pro obce a města zásadní, často je na ni ale relativně 
málo času. Možná máte v rukávu téma, které byste rádi diskutovali se svými 
občany a které zároveň zaujme studenty. Požádejte je o vedení takové debaty, 
uvidíte, že občané budou mít menší ostych zúčastnit se debaty, kterou vedou 
jejich vlastní děti.

Proč zrovna tuto specialitu?

Dozvěděla jsem se mnoho o těžkých životních 

obtížích těchto imigrantů, jak je těžké sehnat práci 

a začlenit se do společnosti - příběhy ze života, do kterého 

normální občan ČR nevidí. Byla zde velká odezva publika, tak-

že nedocházelo ke chvílím mlčení. Na závěr debaty jsme 

mohli ochutnat typická mongolská jídla, 

byla to nejzajímavější část akce.

Nemůžete ingredience jen zamíchat a čekat, že bude hotovo. Příprava musí být 
důkladná, bez ní se debaty nebudou dařit. Studentská Agora proto nabízí propra-
covanou metodiku.

Mně dalo nejvíce zabrat sepsání žádosti o grant. 

Nikdy předtím jsem to nedělala, ovšem beru to jako 

velmi přínosnou zkušenost. Díky našim veřejným de-

batám jsem se rozhodla, co chci v budoucnu dělat. 

Šárka Hlaváčková, 
studentka

Barbora Härtingová, 
studentka

Studentská Agora (Agora CE, o. p. s.)na projekty je možné žádat o dotaci z krajských rozpočtů, 
rozpočtu MŠMT, evropských grantů (Erasmus+) i od soukro–

mých dárců a nadací lokální i celonárodní působnosti – Agora CE ráda poradí, jak na towww.agora-ce.cz/studentska-agora/

14.000 Kč

Co potřebujete?

http://www.agora-ce.cz/studentska-agora/
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Anglické biftečky
aneb Jeden svět, mnoho tradic
(žáci páté třídy ZŠ Lukov, paní ředitelka Jolana Vlková, 
celý učitelský sbor, místostarosta Michal Teplý)

Program Jeden svět, mnoho tradic pomůže vaší škole, aby se stala skutečným 
komunitním centrem obce. A navíc se zaměřuje na propojování různých kul-
tur, žhavé téma současnosti.

Abyste si pochutnali, nesmíte přípravu podcenit. Potřebujete nejen akční uči-
telský sbor, protože práci je třeba rozdělit mezi více lidí, ale také vstřícné rodiče, 
kteří pomohou, a obec, která vám vyjde vstříc. Musíte zapojit celý kuchařský tým, 
protože chcete nakrmit spoustu strávníků od dětí po jejich rodiče a prarodiče.

Proč zrovna tuto specialitu?

Ve škole v Lukově u Zlína pořádají jarmarky, recitační soutěže a další veřejné 
akce dlouhodobě. Ovšem nabídka Americké obchodní komory v rámci pro-
jektu One World Many Voices inspirovala lukovské učitele k tomu, že všech-
ny akce propojí do jednoho velkého školního projektu podporujícího výuku 
angličtiny. Využili jednoduchého nápadu, který se ukázal jako funkční. Jejich 
projekt se jmenuje Jeden svět, mnoho tradic a srovnává, jak vypadají svátky                
u nás a v anglicky mluvících zemích. Takže žáci například vyzkoušejí, jak vypa-
dají anglické Velikonoce, v čem se podobá  Flowers Day našemu Dni matek, 
pro Halloween si ve skleníku vypěstovali vlastní dýně a na místním hradě se 
zúčastnili adventního jarmarku s vlastními výrobky.

40.000 Kč

Pro mě je důležité, že se děti naučí vystupovat před 

lidmi, tolik se neostýchají a zvykají si používat angličtinu 

v běžných situacích. Celý projekt je zároveň forma 

mediální a multikulturní výchovy. 

Projekty realizované v tomto programu vyžadují opravdu úzkou spolupráci kucha-
řů – ze školy i z obce. Podoba projektu, jak ji realizovali v Lukově, stála spoustu or-
ganizační práce a zkušeností. Takže nepředpokládejte, že takovou porci připravíte 
hned první rok. Nicméně když se zacvičíte, máte kompletní pokrm – podporuje 
výuku a zároveň propojuje školu s obcí. Ale pozor, nehltat!

One World Many Voices

 (AmCham ‒ Americká obchodní komora)

AmCham nestanovuje horní limit pro školní projekty, 

ale rozděluje finance v každém školním roce individuálně

www.amcham.cz/economic-developement/

leadership-council/one-world-many-voices/

Realizovat takový projekt znamená opravdu hodně práce, 

ale pokud se podaří zapojit ochotné a schopné lidi, pak s tím obec 

nemusí mít tolik starostí a vlastně jen „sklízí plody“. Ideální jsou 

mladí lidé, děti a rodiče, kantoři, ale mohou to být i bývalí studenti, 

ti všichni jsou schopni operativně jednat. Čili můj recept je vyti-

povat si někoho, koho téma projektu zajímá, a vtáhnout ho 

do práce. Pro nás byl projekt lukovské školy přínosem 

a máme štěstí, že škola je tak aktivní. 

Michal Teplý, 
místostarosta Lukova

Jolana Vlková, 
ředitelka školy

Jak vám chutnalo

Aby vám nezaskočilo
Co potřebujete?

http://www.amcham.cz/economic-developement/leadership-council/one-world-many-voices/
http://www.amcham.cz/economic-developement/leadership-council/one-world-many-voices/
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Palačinky s lipovým medem
aneb Revitalizace Novodvorské 
aleje památných stromů 
(Kateřina Židů, Jan Židů a Veronika Matějková s mentorem týmu Ing. Vla-
dimírem Kutlvašrem, ve spolupráci se starostou obce Vavřinec Miloslavem 
Novotným, autorem projektu arboristických úprav Ph.D. Ing. Jaroslavem 
Kolaříkem, pracovníky správy CHKO Moravský kras, dětmi a učiteli ze ZŠ 
Sloup a dalšími rodinami, odborníky a dobrovolníky)

Když se řekne lipová alej, vybaví se vám třeba sladká vůně kvetoucích stro-
mů   a bzukot včel. Vzpomínky na dětství a teplý lipový čaj, když je venku už 
sychravo. Právě takovou památnou lipovou alej nyní mají ve Vavřinci v Mo-
ravském krasu, kde ji obnovili společnými silami místní občané, vedení obce 
a dobrovolníci. A nešlo jen o vysazení klonů památných lip, které si vzaly na 
starost rodiny s dětmi. Místní vybudovali v aleji posezení, instalovali infor-
mační tabule, budky pro ptáky a také vydali průvodce po památných stro-
mech Moravského krasu. Při „Otevírání Novodvorské aleje“ se sešli všichni, 
kteří se na projektu podíleli. Pan starosta alej slavnostně odemknul, místní si 
„adoptovali“ své stromy, proběhl rituál přijetí stromů a sběr lipového květu.

Potřebujete hlavně dobrý nápad a skupinku motivovaných mladých lidí 15–26 
let. Vaše vydatná podpora (podpora města nebo obce) bude ovšem nutná.
Možná je ve vašem okolí něco, co jste už dávno chtěli změnit, ale nenašli jste 
na to čas nebo peníze. Nyní máte možnost. 

Jednak mladí lidé mohou dostat peníze na něco, co už dávno chtěli udělat. 
A navíc pokud budou podpořeni, projdou zajímavými kurzy a workshopy po-
řádanými Prázdninovou školou Lipnice. Mimo to získají podporu mentora             
z řad zaměstnanců společnosti Telefónica a zaměstnanců NROS, kteří mají na 
starosti administraci projektů.

Proč zrovna tuto specialitu?
Sami jsme si mohli vyzkoušet, co všechno organizace 

veřejné akce obnáší. získali jsme mnoho nových zkuše-

ností a zážitků, které v budoucnu určitě zužitkujeme. 

Bez práce nejsou koláče, říká se. A v tomto případě musí mladí lidé počítat  s tím, 
že budou plnit řadu povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí finančního pří-
spěvku. Tato námaha stála přinejmenším ve Vavřinci za to. 

Za své více jak patnáctileté působení ve funkci starosty 

jsem se vždy snažil o to, aby obec nebyla jediným organizáto–

rem veškerých aktivit. Nejdůležitější je podle mého dát volnost 

občanům a spíše jen vytvářet podmínky a zázemí pro spolkové 

aktivity. Tento přístup je podle mého cenný v tom, že 

napomůže k rozvoji občanské společnosti v naší zemi. 

Miloslav Novotný, 
starosta

Mám velikou radost, že se kolem aleje sešlo tolik dobrých lidí. 

Je vidět, že když vznikne užitečná myšlenka, tak její realizaci 

nic nebrání, stejně tak, jak tomu bylo u „naší“ aleje. 

Kačka

Co na Think Big doopravdy nejvíc oceňuji, je fakt, že dá šanci 

opravdu každému, kdo má dobrý nápad, a nebojí se ho realizovat, 

ale chybí mu finanční prostředky. Ať už jde o naši alej, nebo o 

benefiční divadlo, dětský tábor, pomoc seniorům, výstavbu bike-

parku, vytvoření webové aplikace nebo vyčištění lesa. 

Honza

Verča

Jak vám chutnalo

Think Big 
(Nadace O2 ve spolupráci s Nadací 

rozvoje občanské společnosti)
v současnosti maximálně 80.000 Kč/rok/projekt

www.o2thinkbig.cz 

Aby vám nezaskočilo

73.000 Kč

Co potřebujete?

http://www.o2thinkbig.cz
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Lesní pokušení 
(65.509 Kč z revolvingového fondu MŽP, 49.000 Kč z prostředků školy) 
aneb Český les – malé školní arboretum
(žáci a učitelé ZŠ a MŠ Opava Vávrovice a její Ekotým, dobrovolníci z řad 
občanů obce, členové opavského Klubu skalničkářů a společnost NATURA 
OPAVA)

Investovat do nákladných průlezek a herních prvků, aby si děti měly kde hrát? 
A co takhle vysadit les? A proč k němu nepřidat hned louku… a skalku a hrát 
si tam? Tak tohle si řekli ve Vávrovicích a školní arboretum je ukázkou toho, 
že nápad nestojí nic. Členové školního Ekotýmu původní myšlenku zpracovali 
do makety a na její realizaci získali grant. Podařilo se vytvořit „lesní krajinu“ 
se základními druhy lesních dřevin a bylin a upravený kout školní zahrady byl 
ponechán, s minimálními zásahy, svému přirozenému vývoji. Kdo měl chuť                   
a čas, přiložil ruku k dílu. Rodiče pomáhali s odkryvem travního drnu a úpravou 
terénu, děti sázely stromy, bylinky a založily louku, skalničkáři darovali sazenice 
pro založení skalky. Odborné firmy se zapojily zhotovením a instalací dřevěné-
ho obloukového mostu a informační tabule. Děti viděly při práci tátu, mámu, 
své učitele a spolu vytvořili trvalou hodnotu. Získaly jiný pohled na prostředí 
kolem sebe, na vztah k jeho tvorbě, proměně, údržbě a ochraně. Pro dospělá-
ka možná práce, pro děti hra s viditelným výsledkem. 

Podle výzkumů se zapojení žáci chovají k životnímu prostředí ohleduplněji. 
Škola získá  metodickou podporu k realizaci šetrného provozu školy i kvalitní 
pomůcky pro zapojení environmentálních témat do výuky. Program pomůže 
žákům a učitelům zlepšit spolupráci. Taková škola si získá respekt a obec nebo 
město se jí může právem pyšnit. 

Projekt „Českého lesa“ mne nadchl hned od samého začátku. 

Skvěle doplňuje koncept celé školní zahrady a dotváří tak v cel-

ku jednu obrovskou názornou školní pomůcku, která je opravdu 

velmi reálná, výchovná a nemá na Opavsku konkurenci. A co je na 

celé věci velmi pozitivní, do celé akce byli vtažení nejen 

žáci, rodiče, ale také členové občanských sdružení, 

působících na území naší městské části. 

Vezměte si jen tak velkou porci, na kterou jste připraveni vy, vaši spolujedlíci 
i vaše peněženka. 

Motivovanou partu žáků a učitelů ze základní nebo střední školy, tedy budou-
cí Ekotým, které téma životního prostředí zajímá. Se vším ostatním vám po-
mohou v programu. K realizaci potřebujete zkrátka myšlenku a šikovné ruce. 
Na jejich věku opravdu nezáleží. Pak nadšení, chuť, elán a malinko zkušeností, 
nabytých ve škole, vyčtených z knih, získaných ze života. Hodí se i rada odbor-
níka, říká ředitel školy Pavel Gregor.

Děti

Les jsme vysázeli, aby zadržoval vodu. 

To místo bylo předtím docela suché a pořád na 

sluníčku. A v létě jsme už trhali jahody. Líbilo se mi, 

když jsem mohla pozorovat každý den, jak se na stro-

mě, který jsem zasadila, začínají klubat pupeny. 

Nejzajímavější je, že jsme si les přinesli 

do zahrady a udělali něco pro přírodu.

Dospěláci 
a rodiče

Byla to výzva, 

dobrá příležitost pobýt 

spolu s dětmi.

 Miroslav Kořistka, 
starosta městské části 

Opava-Vávrovice

Jak vám chutnalo

Ekoškola 
(Sdružení Tereza)

v rámci programu mohou školy získat finanční 
podporu dle aktuálních výzev, v roce 2014 např. 

částku až 10.000 Kč  nebo pobytový 
program v hodnotě 25.000 Kč

www.ekoskola.cz 

Aby vám nezaskočilo

114.509 Kč

Co potřebujete?

Proč zrovna tuto specialitu?

http://www.ekoskola.cz
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Jak vám chutnaloVolyňské dortíčky
aneb Bourání mezigeneračních bariér 
(skupina studentů Střední školy a Jazykové školy s právem jazykové zkoušky 
ve Volyni pod vedením učitelky Galiny Volodiny)

Vezměte šikovnou školu a v ní najděte dva učitele, kteří budou školu zastupo-
vat. Smíchejte s programem Active Citizens a spolu se studentskými týmy to 
začne vřít.

Přijde vám, že si mladí a starší lidé u vás v obci nebo ve městě nerozumí? Po-
mozte jim najít společnou řeč, jako to udělali ve Volyni. Volyňský projekt se za-
měřil na zlepšení vztahů mezi mladými lidmi a seniory z Domu s pečovatelskou 
službou. Čekala je série společných aktivit, například vzpomínkové retro odpo-
ledne zaměřené na 60. a 70. léta, zpívání koled na Vánoce, malování hrnečků 
na Valentýna, podzimní vydlabávání dýní, velikonoční dílna nebo jarní piknik.

Najednou vidím, že když si něco umanu, tak to prostě jde. 

Neříkám si, kdyby někdo něco změnil. Říkám si, kdybych já něco 

změnila. Začala jsem najednou sebe vnímat  jako osobu, která 

má moc a která je schopná něco někam pohnout. 

Abyste uspěli, je potřeba dobře zmapovat danou obec a problémy, které ji trápí, 
vybrat vhodné téma a cílovou skupinu. Ta musí být součástí projektu – mít o pro-
jekt zájem, podílet se na přípravách a realizaci (není to o nich bez nich!)

Projekt posiluje komunitní rozměr školy, žáci se zapojují do řešení problémů      
v jejím okolí, a stávají se tak aktivními občany. V průběhu školního roku učitelé  
i žáci ze zapojených škol společně hledají odpovědi na mnoho otázek. Tady jsou 
některé z nich: Kdo jsem, jaká je moje kultura a identita? Na co jsem ve svém 
městě hrdý? Kdo zde rozhoduje a kdo má moc? Co mé město trápí? Jak můžu 
přispět k řešení? S kým chci a budu spolupracovat? Jak dobře naplánovat spo-
lečensky prospěšný projekt? A jak ho pak úspěšně zrealizovat a vyhodnotit?

Proč zrovna tuto specialitu?

Je velmi důležité, že mladí lidé jsou 

aktivní, že si všímají problémů ve městě 

a že se je pokoušejí nějakým způsobem 

řešit svýma mladýma očima. 

Václav Valhoda, 
starosta města Volyně Když jsme oslovili paní Myslivcovou, zmocněnkyni pana 

starosty pro seniory, byla trochu opatrná. Pak viděla naše 

akce a líbilo se jí to. Teď stačí jen zavolat, říci, že chceme 

udělat to a to a ona se zeptá: Dobře, jakou pomoc a kdy od 

nás budete potřebovat? Otevřeli nám na jarní piknik trž-

nici, dali možnost použít vybavení, stoly,  reprobedny... 

Galina Volodina, 
učitelka

Simona, 
studentka 

Active Citizens
(British Council a Člověk v tísni, o. p. s. 

– program Varianty)
středoškolští učitelé projdou zdarma akreditovaným 

kurzem MŠMT Jak rozvíjet aktivní občanství v komunitě
www.activecitizens.cz 

Aby vám nezaskočilo

nic to nestojí :-)

Co potřebujete?

http://www.activecitizens.cz
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Pár neskromných rad, jak dobře 
uvařit (a nepřipálit) spolupráci 
vedení obce se školami

Zajímejte se o život a potřeby školy. 
Škola patří k tomu nejcennějšímu, co obec má. Zde se udržuje vzděla-
nost a kumulují informace, znalosti a zkušenosti využitelné nejen pro 
žáky, školu, ale i pro obec samu. Škola, to jsou kromě budovy také lidé 
se svými potřebami a názory, lidé, kteří utvářejí atmosféru školy.

Seznamujte se s žáky a jejich prací osobně. 
Žáci škol jsou vaši budoucí podnikatelé, zastupitelé, učitelé a voliči. 
Vše, co se naučí dnes, vám vrátí ve svých budoucích povoláních, i když 
už třeba nebudete v roli zastupitele nebo starosty. 

S podporou přenášejte i zodpovědnost. 
Projekty, které žáci realizují, mají vést k posílení zodpovědnosti. Tam, 
kde dáváte pomocnou ruku, peníze nebo jiné zdroje obce, vyžadujte 
také podíl zodpovědnosti žáků za to, co udělají a kdy a jak to udělají.

Nebojte se diskuze.
Řada obyvatel, natož žáci, neznají všechny obtíže a nároky vyplývající 
z povinností veřejné správy. Diskuzí se ale učí vyjadřovat, formulovat 
svůj názor, být kreativní a učí se, jak rozhodování v obci funguje a co 
všechno souvisí s tím, než se z myšlenky a projektu stane skutečnost.

Zapojte žáky do širších týmů.
Chtějí-li se zapojit do života obce nebo řešení konkrétního problému, 
neváhejte je včlenit do existujících pracovních skupin, komisí apod. 
Neorganizujte nové schůze, nevytvářejte nové týmy pro nic za nic. 
Právě tak se žáci nejlépe seznámí s reálným způsobem rozhodování 
a řešení problémů. Poznají různé profese, kompetence, způsob uvažo-
vání a náhled na věc.

Mluvte s nimi o svých představách, 
nápadech, sdílejte s nimi své hodnoty.
Nebojte se mluvit o svých plánech, vizích, úvahách, starostech. Ote-
vřenost vám může přinést minimálně porozumění, možná i nápady 
nebo podporu pro nějaký váš projekt. 

Nezačínejte diskuze slovy o penězích.
Žádná obec nemá nikdy dost financí na všechna přání. A je to vlastně 
dobře. Děti zpočátku nemusí chápat náročnost úkolů, ale jsou kreativ-
ní, mají neotřelé myšlenky a věty začínající „ale to v naší obci nejde“ 
nebo „na to nemáme peníze“ jim vezmou veškerou energii.

Tvořte ducha komunity.
Stále více nám chybí pocit sounáležitosti, pocit jistoty z toho, kam 
patříme. Zprostředkujte dětem historii obce, její i třeba zaniklé zvyky, 
slavnosti. Hledejte, co by je mohlo zaujmout a posílit jejich přirozenou 
chuť poznat místo, kde žijí, a zamilovat si jeho jedinečnost. 
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Agora CE, o. p. s., se zaměřuje na zlepšení dialogu mezi občany a radnicemi, 
zejména prostřednictvím participačních projektů a veřejných debat. Jejím cílem je pod-
pora radnic, které umí s občany navázat partnerský vztah a rozumí si s nimi. 
www.agora-ce.cz

Americká obchodní komora v ČR (AmCham) je jednou z největších ob-
chodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komo-
ra společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského 
prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky. www.amcham.cz

British Council je britská mezinárodní organizace, která působí ve 110 zemích 
světa. British Council v České republice již přes 70 let usiluje o posílení našich vztahů 
se Spojeným královstvím, podporuje otevřenou diskusi na aktuální společenská témata 
a napomáhá výměně zkušeností v oblasti vzdělávání a rozvoje občanské společnosti. 
www.britishcouncil.cz 

Program Jeden svět na školách realizuje Člověk v tísni. Přispívá k výchově 
zodpovědných mladých lidí, kteří se orientují v současném světě, otevřeně a kriticky 
přistupují k informacím, nejsou lhostejní a ovlivňují dění kolem sebe. Prostřednictvím 
projekcí dokumentárních filmů, diskuzí a výukových aktivit přináší do škol důležitá té-
mata a konkrétní příběhy. www.jsns.cz

Program Varianty organizace Člověk v tísni nabízí informační servis a metodickou 
podporu v oblasti interkulturního a globálního rozvojového vzdělávání. Cílem programu 
je podpora utváření inkluzivního prostředí a otevřeného klimatu ve společnosti a výcho-
va ke globální odpovědnosti. www.varianty.cz 

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) sdružuje a podporuje valnou většinu 
celostátních a zároveň i mnoho regionálních a místních sdružení dětí a mládeže. Jejím 
posláním je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých 
lidí tím, že podporuje mimoškolní výchovu. www.crdm.cz 

EDUin, o. p. s., je nezávislá společnost usilující o to, aby se téma vzdělávání sta-
lo celospolečenským tématem. Podněcuje veřejnou diskusi, informuje o trendech ve 
vzdělávání a aktuálním dění, usnadňuje komunikaci mezi odborníky a rodiči. 
www.eduin.cz

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí například pomo-
cí grantů, vzdělávání nebo odborných služeb. Snaží se posilovat aktivní přístup komunit 
v péči o životní prostředí a roli občanské společnosti. www.nadacepartnerstvi.cz

Nadace Proměny podporuje rozvoj městské zeleně a proměny měst se zapoje-
ním místních obyvatel.  Program Parky umožňuje městům založit nebo obnovit parkově 
upravené veřejné prostranství, program Zahrada hrou pomáhá s rozvojem školních za-
hrad. www.nadace-promeny.cz

Nadace VIA je soukromá nezávislá česká nadace, která od roku 1997 pomáhá roz-
víjet komunitní život českých měst a obcí, posiluje neziskové organizace a pomáhá ob-
novovat zpřetrhané tradice filantropie a dárcovství v České republice. Patří mezi největší     
a nejaktivnější české nadace. www.nadacevia.cz 

Nadace O2 je firemní nadace společnosti Telefónica Czech Republic. Věnuje se 
podpoře projektů, které přispívají ke zlepšování duševního i tělesného rozvoje dětí                     
a mládeže. Přispívá k rozvoji a ochraně prostředí a komunit, ve kterých žijeme. Pro-
střednictvím technologií, služeb a duševního vlastnictví společnosti Telefónica Czech 
Republic podporuje také projekty ze sociální oblasti s cílem vyrovnávat šance u dalších 
znevýhodněných skupin a jednotlivců. www.nadaceo2.cz 

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) existuje již dvacet let a jejím 
posláním je rozvíjet občanskou společnost a český neziskový sektor. Poskytuje nadační 
příspěvky z grantových programů pocházejících ze zdrojů Evropské unie, Evropského 
hospodářského prostoru a z  individuálních či firemních zdrojů. www.nros.cz 

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je elitní asociací s více než stov-
kou členů – obcí, měst a regionů, a nabízí kromě prestižní značky kvality „Zdravé město“ 
také řadu služeb. Zdravé obce, města a regiony sdílejí své zkušenost a učí se od sebe 
navzájem, jak se rozvíjet v souladu s udržitelným rozvojem. http://nszm.cz 

Středisko ekologické výchovy SEVER již 20 let nabízí žákům a učitelům 
vzdělávací projekty, programy, pomůcky a literaturu zaměřené na vzdělávání pro udr-
žitelný rozvoj a občanské a spotřebitelské kompetence. Zajišťuje i vzdělávání veřejné 
správy a neziskových organizací. http://sever.ekologickavychova.cz/ 

Sdružení Tereza připravuje a koordinuje dlouhodobé vzdělávací programy (Eko-
škola, GLOBE a Les ve škole), které nabízejí provázané činnosti po celou dobu školní 
docházky dětí. Během programů se děti nejen učí, ale také zlepšují svou třídu, školu, 
domácnost, místo, kde žijí. http://terezanet.cz 

Seznam 
organizací
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Vydání Chuťovek pro starostky 
a starosty finančně podpořili:

NET4GAS, s. r. o.
Peče pro vás tradiční koláč o třech dílech, cena dle velikosti, porce dohodou.

• NET4GAS Blíž přírodě – díl určený nejen pro vegetariány. Pomáhá 
zažívání všech, pro které motto „Blíž přírodě“ znamená trvalou součást stra-
vovacích návyků, např. Českému svazu ochránců přírody, kterému je NET4GAS 
generálním partnerem.
• NET4GAS Blíž poznání – program, který pomáhá zažívání při vzdělá-
vání a studiu. Zvát žáky a studenty ke společnému stolu je pro NET4GAS spo-
lečenskou odpovědností. Proto podporuje např. Ústav plynárenství, koksoche-
mie a ochrany ovzduší VŠCHT v Praze nebo Ústav materiálového inženýrství 
ČVUT v Praze, ale i další iniciativy. 
• NET4GAS Blíž regionům – o koláč se dělí s našimi sousedy ve všech 
regionech, ve kterých působí. Preferuje posvícení, kde se sejdou občané             
a společně napečou. Proto přispívá ke komunitnímu rozvoji s programem Mís-
to, kde žijeme Nadace VIA.

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní 
plynárenské soustavy a zaručuje dostupnost a dostatečnost kapacit pro domá-
cí i zahraniční partnery. Zemní plyn přepravuje sítí plynovodů dlouhou více než 
3 800 kilometrů, která prochází téměř všemi regiony ČR. Jako dobrý soused 
cíleně a dlouhodobě přispívá k rozvoji lokalit ve své působnosti. 

Nadační fond Tesco 
Vznikl v roce 2009 a navázal na spolupráci Tesco s neziskovými organizacemi. 
Věnuje se s nimi třem kulinářským specialitám.

• Extra třída – ve spolupráci s EDUin, o. p. s., představil fond v roce 
2012 novou lahůdku pro žáky základních škol. Konzumace této delikatesy 
podporuje žákovské projekty zaměřené na zlepšení života v jejich komunitě 
a umožňuje žákům získat znalosti a zkušenosti z oblasti projektového man-
agementu, využitelné v dalším studiu a kariéře.
• Ekoškoly – pro všechny vyznavače zdravého životního stylu. Nadační 
fond Tesco je hlavním partnerem Zelených škol v programu Ekoškoly ekolo-
gického sdružení Tereza. Podporuje žákovské programy zaměřené na životní 
prostředí, jeho poznání a zlepšení. 
• Prevence plýtvání potravinami – v loňském roce navázal fond 
spolupráci s Českou federací potravinových bank a hnutím Zachraň jídlo.       
V září 2013 podpořil akci „Jídlo pro 1000“ na Václavském náměstí a v roce 
2014 se tyto akce zrealizují v dalších městech ČR.

Cílem Nadačního fondu Tesco je podpořit život v komunitách a dát dětem 
možnost naučit se něco užitečného.
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