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CÍLE PROJEKTU
 Vybudovat komunitní a kulturně společenský
prostor pro obyvatele a přátele Černošic,
Mokropsů a přilehlých obcí
 Založit centrum inovativního vzdělávání pro
dospělé, první svého druhu v České republice
 Otevřít mateřskou školu třetího tisíciletí
 Iniciovat vznik inovativního modelu třídy I.st
ve spádové ZŠ Mokropsy

CENTRUM INOVATIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Nadační fond Leonard
 To nejlepší ze světových i domácích metod
 Inspirativní prostředí pro rozvoj pedagogů

 Sdílení zkušeností z praxe i z výzkumů
 První centrum svého druhu v České republice
Podporuje návrat k respektu a úctě k učitelskému povolání ve společnosti skrze návrat respektu a úcty k sobě
samému ve svém osobním a profesním životě.
„Můžeš dát jen to, co máš.“
Nabízí učiteli všestranný seberozvoj, učitel má možnost rozvíjet svoji osobnost i kompetence. Učitel jako nositel
osvěty a vzdělání, člověk, který předává hodnoty a tvoří nové, se stává osobností s vnitřní integritou*, pro dítě,
žáka, studenta věrohodným a pravdivým průvodcem. Kvality, které u sebe rozvine, objeví či posílí, může potom
předávat dále svým studentům.
*Co považujeme za osobní integritu?
Celistvost = Daná osoba má všechny potřebné složky osobnosti.

•
•
•

Soulad = Tyto složky jsou mezi sebou harmonicky vyvážené.

Synergie = Složky osobnosti se mezi sebou vzájemně posilují a rozvíjejí.

EXPERIMENTÁLNÍ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
JAKO DOMA
 Přináší propojení společného bytí zdravých dětí s dětmi se
speciálními potřebami a přítomností seniorů jako rovnocenných
partnerů ve výchovně vzdělávacím procesu.


Kapacita pro 20 - 25 dětí (15 dětí bez speciálních potřeb a 10 dětí se
speciálními potřebami)



Rozvíjí všechny stránky osobnosti dítěte s důrazem na vztahy a vnímavost
vůči sobě a svému okolí



Pěstuje vztah k přírodě



Všímá si jedinečnosti dítěte a poskytuje individuální přístup

EXPERIMENTÁLNÍ TŘÍDA ZŠ
 Přináší jedinečnou možnost vytvořit inovativní model vzdělávání přímo ve
škole zřizované městem. Umožní tak pedagogům se zájmem se dále
vzdělávat praktickou a kontinuální zkušenost s novými metodami výuky.
Nové funkční poznatky se tak mohou okamžitě aplikovat i do běžné praxe v
současném školství.

 Program navazující na předškolní zařízení
 Třída na I.stupni Základní školy v Mokropsech
 Vedena v podobném duchu jako předškolní zařízení
„Jako doma“

PROČ KOMUNITNÍ PROSTOR?
 Prostor ke sdílení, potkávání, spolutvorbu. Místo, kde
vznikají nové tradice a místo, kde se město potkává s
jeho obyvateli. Místo, které se dokáže přizpůsobit lidem
a životu ve městě a jeho konkrétním potřebám.
 V přetechnizované a globalizované době společnost
směřuje zpět ke kořenům, oživujeme tradice a ceníme si
lokálních vazeb i producentů. Obnovujeme komunitní a
sousedské spolužití.
 Komunitní centra zažívají celosvětově comeback. Mnohá
inspirativní a skvěle fungující místa můžeme najít i v
Praze nebo nedaleko Prahy.

KOMUNITNÍ PROSTOR / klub
 Vznikne opravdu multifunkční prostor pro společenské,
kulturní, vzdělávací i pohybové aktivity
 Pomůže obnovit a vytvářet lokální komunitní i
mezigenerační vazby a zvýšit povědomí o aktivitách
města i jeho obyvatel
 Podpora místním umělcům, tvořivým a aktivním lidem,
inspirace pro okolní obce
 Výstavní prostor, prostor pro ekologickou osvětu, prostor
pro tanec a pohyb, prostor dvora pro divadla, trhy atd.
 Využití strategického umístění na cyklostezce, podpora
turistického ruchu ve městě

KOMUNITNÍ PROSTOR / MatKafé
 Originální kavárna s přesahem, kde se zabaví děti, rodiče
i prarodiče.
 Galerie nabízející prostor pro výstavu i prodej zejména
místním tvůrcům a výrobcům
 Místo pro ekologickou osvětu, tématické besedy,
workshopy, mastermind skupiny, kurzy, bazárky, zábavní
akce, narozeniny či svatby…
 Zábavně edukativní akce pro děti – simulace
restaurace/finanční gramotnost, Workshop/upcyklace
věcí
 Prostor, který si mohou obyvatelé pronajmout pro vlastní
aktivity nebo události

ZAHRADA
• Propojí zóny odpočinku a aktivní zábavy a
nahradí chybějící park
• K dispozici lavičky, stolky, židle, křesla, lehátka
pro posezení, čtení, učení či práci
• Integrované hry a hřiště – pískoviště, lana,
venkovní šachy
• Komunitní zahrádka pro děti – rybízy, jahody,
maliny ….
• Případně jezírko a rybičky

FINANCOVÁNÍ & STATUS
 Rekonstrukce objektu z rozpočtu města, EU
fondy a další granty
 Činnost bude zastřešovat založený ústav,
případně spolek a s.r.o. (pro ekonomickou
činnost)
 Vzniklé neziskové organizace budou svoji činnost
financovat z grantů, soukromých a firemních
darů (finanční i věcné povahy), s pomocí místních
podnikatelů, dalšími způsoby (crowdfunding)

NADAČNÍ FOND LEONARD
Firemní fundraising

Firemní fundraising
15%

Soukromé zdroje a mecenáši
20%

Dotace ČR

Dotace EU

Vlastní činnost
15%

Dotace ČR
25%

Veřejná sbírka +
Crowdfunding

Vlastní činnost

Soukromé zdroje a
mecenáši

Veřejná sbírka + Crowdfunding
10%
Dotace EU
15%
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•
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LIDÉ V PROJEKTU team

Bc. Liana Leah Nová Dis., předškolní pedagog, zakladatelka Letní barevné školky V Černošicích Mokropsech, čtrnáct let podporovatelka inovativního vzdělávání, dlouholeté zkušenosti jako
pedagog, asistent dítěte ve státním i soukromém sektoru.
Mgr. Monika Tomíčková, vystudovaná právnička, která působila v mezinárodní poradenské firmě
Deloitte, jako projektový manažer na Britské ambasádě, jako ředitelka Nadace Divoké husy a
naposledy jako manažerka charitativních aktivit České televize, se zkušeností z neziskové i
komerční sféry a podporující dlouhodobě filantropické a osvětové aktivity směřující k rozvoji
občanské společnosti.
Mgr. Barbora Malá, vystudovala Sociální a masovou komunikaci a také právo. Pracovala ve státní
sféře jako vyšší soudní úředník, pote v soukromých tištěných médiích jako key account manager.
Ma dlouholeté zkušenosti s vedením dětí na dětských táborech a v Domě dětí a mládeže. Od roku
2013 organizuje společně s Bárou Novákovou společenské a kulturní akce pro děti i dospělé. Od
roku 2015 je členkou Kulturní a společenské komise pro komunitní život v Černošicích.
Bc. Barbora Nováková, vystudovala Mediální a komunikační studia na FMK UTB. Pracovala
nejprve v médiích, poté v marketingu a PR v oblasti IT, módy a PC a konzolových her. Je
spoluautorkou kuchařské učebnice Dobrodružství v kuchyni Děti vaří samy. V současné době se
věnuje webdesignu a kreativnímu marketingu vzdělávacího centra pro piloty dronů. V Černošicích
žije od roku 2010, od roku 2011 tu organizuje dnes již tradiční garážové výprodeje. Společně s
Bárou Malou stojí za vznikem stylových Fashion Pikniků a instalací vlaknihoven a deštníkomatu na
obou černošických nádražích.
Ing. Filip Suk, terapeut, lektor, trenér, inženýr, podnikatel. Vystudoval procesní inženýrství,
management a energetiku. Působil v nadnárodní společnosti, je držitel černého pásu a trenér II.
třídy Karate, zakladatel školy bojových umění Karate nás baví a autor projektu O Psech ze
Širokadaleka. Má desetileté zkušenosti se speciální pedagogikou a podnikáním v sociální oblasti.
Markéta Proboštová DiS., vystudovala sociální pedagogiku a teologii. V současné době pracuje
jako vychovatelka ve školní družině a zároveň si doplňuje vzdělání v oboru sociální práce. Je
členem týmu Letní Barevné Školky.
Mgr. Eva Jurenková, vystudovala andragogiku se zaměřením na sociální práci a francouzskou
filologii. Pracovala pro zahraniční firmy , několik let působila v MŠ Barevný ostrov jako asistentka
pedagoga a v létě jako průvodce v Letní Barevné školce.

SPOLUPRÁCE/PARTNEŘI
 MŠ Barevný svět, ředitelka Andrea Červenková
 Nadace rozvoje občanské společnosti (vzdělávací a
rozvojové programy), ředitelka Hana Šilhánová
 Famelie Mokropsy
 Nadace VIA (podpora filantropie a komunitních
programů), ředitel Jiří Bárta
 Nadace Partnerství (enviromentální vzdělávání)
 Agentura DarkSide, marketing, PR
 Staněk,Tomíček & Partners, daňové a právní poradenství
 Místní spolky, aktivní občané

Bc. Liana Leah Nová, DiS.
leahnova@seznam.cz
Tel. : 739 371 672

Mgr. Monika Tomíčková
monika.tomickova@email.cz
Tel. : 774 112 144

Mgr. Barbora Malá
barbaram@centrum.cz
Tel. : 605 273 871

Bc. Barbora Nováková
bara@garagesalecernosice.cz
Tel. : 721 199 197

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ DISKUZI
www.mokropeskystatek.cz

