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TISKOVÁ ZPRÁVA – 26. 8. 2020
MAS Moravská cesta rozděluje neziskovkám peníze na projektové dny. První už se uskutečnil v Jeřmani.
A vydařil se!
Zábavnou vědou se zabývaly v sobotu 22. srpna děti z bouzovské části Jeřmaň v rámci prvního
projektového dne, který pro ně uspořádal spolek DAMIŠKO ve spolupráci s MAS Moravská cesta. Ta
nabízí neziskovým organizacím nebo mateřským centrům spolupráci na přípravě projektových dnů i
nadále. Při splnění určitých podmínek jim proplatí náklady. Má na to celkem 1 549 380 korun. Přihlaste
se, pokud máte zájem.
Patnáctka dětí v Jeřmani si sobotu se zábavnou vědou pěkně užila. Pod vedením odbornice na přírodní
vědy si děti vyrobily lávové lampy nebo třeba domácí plastelínu. V závěru popsaly, co nového se
dozvěděly, co jim přišlo nejobtížnější a co naopak nejzábavnější. „Jsme moc rádi, že se první projektový den
tak krásně vydařil. Myslím, že když se něco dělá zábavnou formou, dětem ani nevadí, že se vlastně
vzdělávají o prázdninách,“ řekla projektová manažerka z MAS Moravská cesta Barbora Koutná. Právě na ni
se mohou obracet i další zájemci, kteří by rádi podobnou akci v regionu MAS uspořádali a chtěli přitom
využít finanční podporu, kterou organizace nabízí v projektu Podpora zvyšování kvality neformálního
vzdělávání v Olomouckém kraji. MAS na něj získala peníze z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání, jenž má v gesci MŠMT a je jednou z 11, které se projektu v Olomouckém kraji účastní. A jak to
celé funguje? „Neziskovkám, které splní podmínky pro konání projektového dne, poskytneme finance na
jeho realizaci. Zaměření projektového dne může být různorodé, vyjma sportovní aktivit a sociálních služeb,“
upřesnila manažerka s tím, že projektové dny bude možné realizovat v závislosti na aktuální situaci
pandemického stavu, která to musí umožnit.
Bližší informace a podmínky, jež se týkají doby trvání a pravidel projektového vyučování, poskytne
zájemcům Barbora Koutná na e-mailu barbora.koutna@moravska-cesta.cz.
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MAS Moravská cesta, z.s.: MAS Moravská cesta pomáhá starostům, spolkům, školám, podnikatelům nebo
zemědělcům na území 22 obcí v ORP Litovel, Olomouc a Šternberk, v západní části Olomouckého kraje. Ve
spolupráci s nimi usiluje o trvale udržitelný rozvoj regionu zaměřeného především na nové formy
zlepšování kvality života, posílení ekonomického prostředí a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví.
Spolek vznikl v roce 2005 jako místní partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací.

