
Název projektu: Do přírody za poznáním
Tematická oblast: Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), Inovativní
venkovní programy EVVO
Doba realizace: leden 2022- prosinec 2022
Financování projektu v minulých letech: Projekt byl financován v minulých letech Junák -
český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s., Šlikova 1317/52, 169 00 Praha 6, IČO:
61389382
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření pracovních listů s metodikou využívání
pro širokou veřejnost. Pracovní listy jsou koncipovány pro děti ve věku 5-10 let a budou
volně dostupné pro širokou veřejnost. Jednou za čtvrt roku proběhne vycházka s
odborníkem do jednoho ze zvláště chráněných území, na kterou se bude možné přihlásit.
Doporučený počet dětí je do 10, aby bylo možné zajistit, že se jim lektor bude moci všem
věnovat. Doprovod rodičů je také možný.
Osoby odpovědné za realizaci projektu: Kristýna Lišková, Josefína Mavrogeni, Zuzana
Fojtová (Projekt je zaštítěný  organizací Junák - český skaut, středisko Mawadani Praha 5,
z. s.)
Místo realizace: Česká republika

Výchozí stav problému: Trendem posledních několika let je nedostatečný pobyt a pohyb
dětí v přírodě. Tento projekt má rodiče a vedoucí dětských skupin inspirovat k programu
kdekoliv v české krajině. Informace, o krajině a přírodě ČR, které široká veřejnost má jsou
neúplné a neodborné, což by měly změnit vycházky s průvodci.
Zdůvodnění potřebnosti projektu: Metodika programů pro děti do přírody, které by se daly
využít bez ohledu na místo je nedostatek. Proto je tento projekt potřebný. Výlety s průvodci
organizované jednou za čtvrt roku by informovaly veřejnost o problémech jednotlivých
zvláště chráněných území.
Cíl projektu: Cílem projektu je udělat dostupnou metodiku her a programů do přírody pro
děti, využitelných kdekoliv v České republice a vycházky s lektorem na danou oblast.
Předpokládaný přínos projektu a dopad řešení: Přínosem projektu je vzdělávání dětí v
oblasti přírody a krajiny, pracovním listem bude rozvíjen zájem o pozorování přírody a
pobytu v přírodě.
Soulad se strategickými dokumenty a jejich naplňování:
Věcný popis navrhovaného projektu: V projektu bude vytvořen pracovní list pro širokou
veřejnost a metodika z jeho používání. Dále budou v rámci projektu pořádány vycházky do
ZCHÚ  s odborníkem.
Konkrétní výstupy z projektu: Výstupem projektu je pracovní list (příloha č.2) a metodika z
používání pracovního listu s doporučeními čeho si na výletech všímat. (příloha č. 1). Dalším
výstupem projektu budou 4 vycházky pro širokou veřejnost do ZCHÚ
Harmonogram projektu: Zveřejnění pracovního listu a metodiky a jejich následná
propagace 5/12/2021, únor 2022 první vycházka s průvodcem do CHKO Blaník, květen
2022 druhá vycházka s průvodcem CHKO Křivoklátsko, září 2022 třetí vycházka s
průvodcem do CHKO Brdy, listopad 2022 čtvrtá vycházka s průvodcem do CHKO Český
kras.
Publicita projektu: Projekt bude zveřejněný na webových stránkách, dále bude propagován
na instagramovém a facebookové stránce projektu. Na vybraných místech budou rozvěšeny
propagační plakáty
Inovativnost projektu: Tento projekt je inovativní z pohledu možnosti využití připraveného
programu pro širokou veřejnost, jak rodiny s dětmi tak pro dětské skupiny.

https://www.mawadani.com/do-prirody-za-poznanim


Řešitelský tým a kapacita organizace: Projekt řeší Kristýna Lišková, Josefína Mavrogeni a
Zuzana Fojtová (Projekt je zaštítěný organizací Junák - český skaut, středisko Mawadani
Praha 5, z. s.)
Projekty realizované v minulých třech letech: Projekty v minulých letech neprobíhaly.
Pod záštitou jednotlivých oddílu skautského střediska Junák - český skaut, středisko
Mawadani Praha 5, z. s. probíhaly pouze informační výlety pro členy střediska, které nebyly
určeny pro širokou veřejnost.
Další zdroje financování projektu: Dalšími finančními zdroji tohoto projektu jsou peníze z
členských příspěvků Junák - český skaut, středisko Mawadani Praha 5, z. s. (15 000,-). Dále
máme v plánu požádat o příspěvek 3000,- od Junák – český skaut, okres Praha 5, z. s.,
který bychom využili na propagaci projektu. Žádost o dotaci od MŽP bychom chtěli využít na
zaplacení průvodců, jejíž mzda je finančně nákladnější a středisko Mawadani Praha 5 by je
nezvládlo financovat z vlastních zdrojů. Rozpočet je přílohou č. 3.
Udržitelnost projektu, další využití výsledku projektu: Projekt může probíhat na základě
dobrovolnosti i po ukončení financování.


