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Tipy MěSíce

Jedná se o název jednoho velmi zajímavého projektu 
financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, který podporuje aktivity práce s dětmi 
nestátních neziskových organizací. V roce 2019 byla 
vyhlášena výzva Zvyšování kvality neformálního vzdělá-
vání, čímž se naskytla dobrá příležitost podpořit menší 
neziskové organizace zabývající se prací s dětmi, kte-
ré nemají kromě nadšených dobrovolníků žádné další 
zdroje. V roce 2020 po ,,dlouhém papírování“ a mno-
ha jednáních s partnery dostal projekt zelenou, což byla 
skvělá zpráva. Bohužel realizaci projektu ovlivnil covid, 
proto došlo k prodloužení projektu do 31. 8. 2023, 
aby zapojené neziskové organizace mohly zrealizovat 
všechny své naplánované aktivity. Pro realizaci tohoto 
projektu se spojily celkem tři místní akční skupiny – MAS 
Holicko, která je žadatelem a koordinátorem celého 
projektu, MAS Region Kunětické hory a MAS Poličsko, 
které koordinují dílčí projekty neziskových organizací na 
svém území. 

A co děti mohly v našem regionu díky projektu prožít 
a naučit se? Je toho spousta, tak tady je alespoň malá 
ochutnávka několika projektových dnů: 
,,Jeden den knihovníkem“ – děti si na vlastní kůži 
vyzkoušely ve skutečné knihovně, jaké je to být kni-
hovníkem, naučily se hledat v kartotéce a mezi cíle 
projektového dne patřilo i vzbudit jejich zájem o čtení  
a podpořit čtenářskou gramotnost.
Projektový den – linoryt – děti si osvojily méně zná-
mou techniku zdobení textilu a tisknutí obrázků. Při této 
technice se používají speciální rydla, a proto si předtím 
většina dětí neměla možnost tuto výtvarnou techniku 
vyzkoušet.

,,Co mám dělat, když…“ – to je název projektového 
dne, kdy se děti staly záchranáři a učily se poskytnout 
laickou první pomoc.
,,Cesta těsta, aneb upečeme si chleba“ – při tomto 
projektovém dni se děti učily teorii o pečení, o druzích 
obilovin, výrobě mouky a vyzkoušely si pečení chleba 
a dalšího drobného pečiva, na kterém si i pochutnaly.
Bezpečně na internetu – odborník z praxe předal dě-
tem znalosti a zkušenosti z oblasti IT bezpečnosti. Děti 
se seznámily s nebezpečnými situacemi, se kterými se 
mohou na internetu setkat, a jak při nich zachovat.
Výroba mýdel – děti měly možnost si vyrobit a ozdo-
bit mýdlo. Výsledkem byla malá umělecká díla, která si 
děti mohly vzít domů.
Projektový den mimo klubovnu – Třebechovice pod 
Orebem – děti zavítaly do Třebechovic pod Orebem, 
kde se nachází muzeum betlémů s největším pohybli-
vým betlémem v České republice. Zde se nejen poko-
chaly řemeslným mistrovstvím, ale vyzkoušely si i někte-
ré z tradičních vánočních zvyků.

Věříme, že děti i dobrovolníci si z akcí odnesli plno zá-
žitků, zkušeností a že projekt splnil svá očekávání!

https://www.masrkh.oblast.cz/public/kapitola.phtml?kapitola=141356
https://www.obeccasy.cz/akce/ukaz.phtml?id=276049
https://www.hasicovo.cz/cs/akce/hasicsky-ples-libisany

