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TISKOVÁ ZPRÁVA – 1. 9. 2021 

Projektové dny pro děti mají úspěch. V létě se jich uskutečnilo celkem 13! 

První pomoc, hra na dobové nástroje, tanec, péče o zvířata či hanácký kroj, to a ještě mnohem více bylo na 
programu projektových dnů, které pro děti uspořádaly neziskové organizace či mateřská centra ve spolupráci s 
MAS Moravská cesta. K radosti organizátorů se akce v regionu setkávají se skvělým ohlasem. Jen během letních 
měsíců se jich uskutečnilo celkem 13.  

Do projektových dnů se zapojila celá řada spolků. Chovatelé ze Štěpánova ukázali dětem, jak se mají správně postarat 
o králíka, prozradili také, co všechno je důležité při chovu sportovního druhu těchto zvířat. Přednášku o volně žijících 
a domácích zvířatech a rostlinách v našem kraji i s výrobou zvířátek z přírodnin uspořádalo ZD Unčovice. Na 
zmiňovanou první pomoc se zaměřil spolek Haňovští z Haňovic, ale také TJ Sokol Vilémov, který pozval děti rovněž na 
dílny s hudební tématikou. „Děti se dozvěděly o historii orffových nástrojů. Měly možnost důkladně si prohlédnout a 
osahat tyto nástroje, mezi něž se řadí bubínek, tamburína, ozvučná dřívka, triangl, činely, chřestidlo, rolničky či 
xylofon,“ upřesnila projektová manažerka z MAS Moravská cesta Veronika Ondřejová, která má organizování 
projektových dnů na starosti. Hudebním nástrojům se věnovalo také rodinné a komunitní centrum Housátko z Nákla. 
Ve stejné obci působí i národopisný soubor Pantla. I ten využil nabídky projektových dnů a seznámil malé zvědavce s 
velikonočními zvyky, v dílnách si pak děti mohly vyrobit vlastní propriety, dokonce i upéct perníčky. Muzikoterapie 
působí blahodárně i na děti, potvrzuje to i spolek Rozsvišť z Horky nad Moravou, který hudební terapii zařadil do 
svého programu. Celkem čtyři projektové dny uspořádal Orel z Nákla. Pod vedením Marie Turkové se děti dozvídaly o 
drhání a trávování, hanáckých krojích či chovu poníků, vyzkoušely si i první taneční kroky a naučily se jednoduchou 
choreografii.  

MAS Moravská cesta nabízí neziskovým organizacím nebo mateřským centrům spolupráci na přípravě projektových 
dnů i nadále. Při splnění určitých podmínek jim proplatí náklady. „Přihlaste se, pokud máte zájem,“ vzkazuje Veronika 
Ondřejová, na kterou 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 sportovních aktivit a sociálních služeb,“ upřesnila 
manažerka. 

Bližší informace a podmínky, jež se týkají doby trvání a pravidel projektového vyučování, poskytne zájemcům 
Veronika Ondřejová, kterou můžete kontaktovat na e-mailu veronika.ondrejova@moravska-cesta.cz. 

Marie Šuláková 
PR manažerka 
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