Projekt občanského sdružení – Sdružení rodičů a přátel Petrina


Název: Dobytí pevnosti „Petrin“
Obecná charakteristika
Tento projekt je zaměřen na netradiční seznámení veřejnosti a hlavně dětí a mládeže ve městě Bruntál a
okolí s nově zrekonstruovaným vzdělávacím centrem „Petrin“.Vzhledem k tomu, že na Petrinu bude od příštího
školního roku nejen ZŠ, ale i SVČ, Městská knihovna a mateřská škola, chceme zorganizovat neoficiální
představení těchto institucí formou zábavné hry na motivy známého televizního pořadu „Pevnost Boyard“

Cíl
Tímto projektem jsme oslovili i ostatní organizace, které v budově Petrina mají započít svou činnost a
formou „otevřených dveří“, chceme představit vše co bude nové zařízení nabízet pro děti ve městě i ostatní
širokou veřejnost. Ve spolupráci s SVČ plánujeme představit prostřednictvím poznávacích her a soutěží nejen
historii Petrina ,ale ji jeho novou budoucnost.


Provedení projektu
Den otevřených dveří nabídne příchozím možnost prohlédnout si nově zrekonstruované obje kty, děti
mohou hledat 5 klíčů od pevnosti Petrin, ke kterým se dostanou hravou formou při zapojení i dospělých.
Podívají se do všech zrekonstruovaných institucí a každá z nich si může pro návštěvníky připravit vlastní
prezentaci své činnosti. Součástí programu by mělo být i vystoupení hudebních skupin mladých umělc ů, které
působí ve městě.

Přínos
Přínosem projektu je nabídnout veřejnosti novou tvář Petrina, který je v současnosti spojován pouze s
negativa školství ve městě. Při předběžných jednáních s vedoucími zařízení, které se budou v nově
rekonstruovaném objektu nacházet jsme našli kladnou odezvu na tento náš připravovaný projekt.
Naše občanské sdružení , (Spolek přátel a rodičů dětí Petrina),jak chceme naše sdružení přejmenovat při
naplnění nového Občanského zákoníku, pracuje při škole již 2 rok a toto je jeden vrcholů našeho snažení
představit Petrin jako školu pro naše děti i děti všech občanů Bruntálu


Dobytí pevnosti „Petrin“
Termín akce září -říjen 2014 dle možností a dokončení stavebních a montážních prací v
objektu školy.
Rozpočet:


Náklady

propagace
2000,- Kč
organizace vystoupení
5000,- Kč
odměny pro děti
5000,- Kč
materiál + služby
5000,- Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
17 000,- Kč

Požadovaná dotace od města:



15.000,- Kč




Realizační tým:
vedoucí projektu : Vacek Zdeněk
finanční vedoucí . Procházková Iva
zástupce ZŠ,SVČ, městské knihovny a mateřské školy

Realizace soutěží:
SVČ, učitelský sbor školy a školky, zaměstnanci Městské knihovny

Přípravný výbor akce se v současnosti ustavuje a budeme informovat všechny příslušné
instituce ve městě
Následné využití materiálu:
Materiál, který se pořídí z rozpočtu projektu, bude následně využit v dalších akcích
našeho sdružení.

V Bruntále dne 30.1.2014

Zpracoval: Vacek Zdeněk
Pionýrská 2,Bruntál 792 01
Tel: 724 28 48 01
e-mail:zdenda.vacek@seznam.cz

