POZVÁNKA NA SETKÁNÍ JDĚTE VEN
Čtvrtek 3.11.2016, Vzdělávací centrum TEREZA
Vážení a milí příznivci JDĚTE VEN,
dovoluji si Vás pozvat na komunitní setkání, jehož cílem je vyhodnotit a diskutovat dopady
programu JDĚTE VEN. Budeme se bavit o tom, kde vidíte rezervy programu, sbírat
náměty, jak jej posunout, aby lépe vyhovoval Vašim potřebám. Zaměříme se také na
hodnocení přínosu programu pro děti, rodiny i školy v souvislosti s jeho využitím pro
podporu aktivního pobytu venku. Výstupy budou navazovat na on-line výzkum, kterého
jste se mnozí z Vás účastnili a bude zde prostor podrobněji prodiskutovat jeho vybrané
pasáže.
Setkání se bude konat ve čtvrtek 3.11. 2016 ve Vzdělávacím centru TEREZA, Haštalská
17, Praha 1, v malé skupině (6-8 účastníků), proto vám nabízíme možnost přihlásit se do
vybrané skupiny viz informace o termínech konání na konci pozvánky. Za účast na setkání
vám poskytneme finanční odměnu, kterou můžete využít např. k pokrytí nákladů za
dopravu. Pro účastníky ze vzdálenějších míst nabízíme možnost přespání v TEREZE.
Výstupy budou opět sociologicky zpracovány a poslouží k praktickým doporučením pro
rozvoj programu. Setkání se uskuteční v rámci projektu Jděte ven - přímý kontakt s
přírodou pro nejmenší, který je realizován s podporou Ministerstva životního prostředí.
Diskuzní skupinu povede Mgr. Lenka Broukalová, Spora z.s. Ze setkání bude pořízen
zvukový záznam.
TERMÍNY KONÁNÍ
Skupina 1
čtvrtek 3. 11. 2016
od 9:30 do 11:30 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum TEREZA
Adresa: Haštalská 17, 110 00 Praha 1
Skupina 2
čtvrtek 3. 11. 2016
od 14:00 do 16:00 hodin
Místo konání: Vzdělávací centrum TEREZA
Adresa: Haštalská 17, 110 00 Praha 1
S ohledem na omezený počet účastníků Vás prosím o včasné přihlášení zde a to nejpozději do
24. 10. 2016. V případě dotazů kontaktuje Alici Jiráskovou na alice.jiraskova@terezanet.cz.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Alice Jirásková, JDĚTE VEN

alice.jiraskova@terezanet.cz, tel. 777 044 300

