Občanské sdružení Oživení ve spolupráci s o. s. Pražské matky
Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci
pod záštitou 1. náměstka primátora JUDr. Rudolfa Blažka

která se koná dne 14. 4. 2010 od 10 do 17 hodin
v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Přemýšlí děti jinak než dospělí?
Vyhovuje jim současné uspořádání městského prostoru?
Jaké mají nápady?
Co všechno mohou dokázat, když jim dáme šanci?
… Můžeme se od nich učit!
Na konferenci vystoupí s prezentací svých školních (či komunitních) dopravních projektů žáci
z 12 pražských i mimopražských škol, ze školy v Berlíně a v anglickém Yorku. Děti po
krátkém klipu o své škole představí stručný průběh projektu a popíší nejzajímavější výstupy,
momenty a zkušenosti z jeho realizace. Důraz bude kladen na prezentaci opatření a aktivit
na podporu šetrného způsobu dopravování a pozitivní změnu dopravních návyků dětí
i dospělých.
Během konference proběhne přestávka na oběd a na svačinu pro všechny přihlášené
účastníky.
Věříme, že téma konference je pro Vás a Vaše žáky zajímavé a že prezentace
realizovaných projektů mohou být inspirací i pro Vaše projekty.
Pokud byste měli o účast na konferenci zájem, prosíme Vás, abyste – vzhledem k omezené
kapacitě sálu – vybrali za svou školu několik zástupců (např. pedagog a 4 - 5 dětí, v případě
volných míst bychom Vás o možnosti většího počtu účastníků ještě informovali).
Pro registraci na konferenci vyplňte prosím přiloženou přihlášku (ke stažení je též na
www.prazskematky.cz) a zašlete ji na e-mail: eva.suchmanova@oziveni.cz, případně volejte
na tel: 257 531 983 či 608 732 091.
Příjem přihlášky a registraci na konferenci Vám potvrdíme e-mailem a zašleme též
upřesněný program akce.
Uzávěrka přihlášek nejpozději do 21. 3. 2010.
Těšíme se na setkání s Vámi!

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního
mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a hlavním městem Prahou.

