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Mládež kraji je projekt, v němž se mladí lidé aktivně
účastní činností, které si sami navrhnou a které jim
umožňují rozvíjet jejich iniciativu a tvořivost.

Dotace na jednotlivé projekty byly poskytovány v rozmezí

5.000,-Kč až 40.000,-Kč, dle potřeb projektu.

MŠMT přidelilo v roce 2015 Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje dotaci
ve výši 300 000 Kč.

Seminář
Projektový management
Na víkend 12. - 13.9.2015 zorganizovala Rada dětí a mládeže
Jihočeského kraje seminář pro uchazeče o finanční podporu z
projektu. Náplní semináře byl projektový management.
Dne 30.9.2015 schválila komise projekty, které byly realizované
do 10.12.2015.

V roce 2015 Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
zrealizovala spolu s mládežnickými relizátory 9 projektů.
Projekty roku 2015 Mládež kraji – Jihočeský kraj
1. - Kde se všude skrývá matematika? 2. - Elementaria - Strašák (rocková opera)
3. - ANIMUJ750
4. - Nová lepší klubovna
5. - Outdoor adrenalin akademie
6. - Nový gotický pulpit do Památníku Petra Chelčického
aneb Jak se dříve brkem psalo
7. -Pojďme si hrát na indiány
8. -Veřejně přístupná dráha pro modely RC Aut
9. -Bílá frčí

dotace MŠMT 12 000 Kč
dotace MŠMT 30 000 Kč
dotace MŠMT 40 000 Kč
dotace MŠMT 20 000 Kč
dotace MŠMT 20 000 Kč
dotace MŠMT 20 000 Kč
dotace MŠMT 10 000 Kč
dotace MŠMT 40 000 Kč
dotace MŠMT 7 500 Kč

1. projekt – Kde se všude skrývá
matematika?
Projekt se snažil u žáků vzbudit pozornost a ukázat jim
matematiku v lepším světle. Na základních a středních
školách není vnímána zrovna pozitivně díky způsobu,
jakým je vyučována. Často si k ní nakonec žáci vytvoří
averzi a později s ní mají problémy. Proto jsme uspořádali
přednáškový den a vybrali taková témata, která s
matematikou souvisejí, ale jsou více hravá či zajímavá.
Pro větší zatraktivnění témat jsme měli připravené
soutěžní otázky a ukázky, které si mohli žáci sami
vyzkoušet. Nakonec jsme z dotazníků zjišťovali možnosti
dalšího pokračování projektu.

2. projekt – Elementaria – Strašák
(rocková opera)
Projekt ELEMENTARIA – Strašák je rocková opera,
snažící se probudit v lidech, zejména těch mladých,
kulturního ducha, ale také své vlohy pro hudbu, tanec,
šerm, či další volnočasové aktivity. Jde o projekt, který dá
možnost spolupracovat na nevšedním vystoupení, kde je
zapotřebí pomoc od lidí, kteří možná ani netuší, co vše
vystoupení obnáší, a že nejde pouze o zpěv a tanec, ale i
o grafiku, focení, kostýmy, výpravu a další věci, na kterých
se může podílet spousta různě nadaných lidí. Mládež ve
věku 16 - 25 let nahrála hudební podklady pro celé
vystoupení. Do živého vystoupení pak byl přizván balet,
kde tančí již děti školního věku od osmi let, ale i starší žáci
ve věku 13 – 15 let. Živá vystoupení se chystají i v příštím
roce.

3. projekt – Animuj 750
Projekt Animuj 750 nesl podtitul Pověsti a příběhy
historických míst Českých Budějovic. Jednalo se o
animační přehlídku věnovanou Oslavám 750 let založení
města Č. Budějovice. Byla zaměřena na cílovou skupinu
teenageru ve věku od 12 -19 let. Studenti pracovali na
dílně, která trvala 3 dny. Tam se seznámili s technikou
animace a následně vytvořili krátké animované filmy.
Vzniklé snímky byly na závěr dílny představeny na
večerní přehlídce v sále Jihočeského divadla. Tato
přehlídka byla soutěžní a vyhodnocovala ji odborná
porota. Hlavní cenou pro vítěznou skupinu bude mimo
věcných cen i uvedení filmu na Mezinárodní soutěžní
přehlídce audio vizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let.

4. projekt – Nová lepší klubovna

Obsahem projektu bylo zvelebení klubovny FK Vodňany.
Klubovna FK Vodňany byla naposledy rekonstruována v
sedmdesátých letech. Od té doby se s ní nic nedělo. Zdi
byly zašlé, poháry stály na polici a padal na ně prach.
Chtěli jsme jim dopřát důstojnější místo. Zároveň zařízení
celé klubovny bylo v dezolátním stavu a tak jsme se
rozhodli z projektu financovat nákup stolů a židlí, abychom
se měli kde scházet. Zároveň jsme nechali zhotovit vitríny
na poháry a medaile.

5. projekt – Outdoor adrenalin akademie
Cílem projektu připravit pro děti a mládež víkend outdoorových aktivit.
Účastníci se měli učit jak se chovat v přírodě a ke kamarádům. Mnohé děti
tráví volný čas u počítačů a mobilních telefonů a tato akce jim měla ukázat,
jaké mohou mít zážitky v přírodě s partou kamarádů. Na akci získaly nové
informace, které si i prakticky vyzkoušely. Akce se zúčastnilo 40 účastníků
ve věku 8 – 18 let a 10 organizátorů.
Soutěžící jsme rozdělili do 5 pětičlenných týmů. Jejich úkolem bylo během
víkendu plnit jednotlivé aktivity, které jsme pro ně připravili. Do startovní
karty jim organizátoři zapisovali výsledky. Úkolem týmů bylo nejen
dosáhnout co nejlepšího bodového hodnocení, ale také týmová spolupráce a
kamarádství, soutěžení ve stylu fair play. V klubovně jsme na zeď vyvěsili
velkou tabulku se jmény účastníků a týmů, kam se zapisovaly průběžné
výsledky tzv. „Výsledkovou listinu“. Soutěžící si mohli kontrolovat, jak si na
tom stojí, kolik již získali bodů a kdo je lepší a kdo horší. Po každé aktivitě
jsme se sešli k hodnocení v klubovně, kde jsme jednotlivé výkony a situace
rozebírali na snímcích z videokamery, které jsme promítali dataprojektorem.
V neděli po obědě bylo na programu celkové hodnocení víkendu. Soutěžící
získali drobné odměny – trička, baterky a diplomy.

6. projekt – Nový gotický pulpit do
Památníku Petra Chelčického aneb Jak
se dříve brkem psalo
Projekt řešil vytvoření scriptoria – dřevěného neogotického
pulpitu (olše namořená včelím voskem) do expozice 1.
nadzemního podlaží Památníku Petra Chelčického v
Chelčicích. Na podobném pulpitu (repliku jsme konzultovali
s historikem středověké literatury a díla Petra Chelčického,
PhDr. Jaroslava Boubína, CSc.) psal, studoval a své
myšlenky zanechal pro budoucí generace Petr z Chelčic,
zakladatel Chelčických bratří, posléze slavné Jednoty
bratrské. Tímto projektem se podařilo dokončit poslední
exponát v interaktivní expozici památníku, kterou navrhl
Arch. Petr Kovář. Z realizace tohoto exponátu máme
velkou radost, především ze širokého komunikačního
záběru lidí podílejících se na tomto projektu i projektu.

7. projekt – Pojďme si hrát na indiány
Cílem projektu Pojďme si hrát na indiány bylo ukázat dětem, jak
žili indiáni a připravit různé indiánské dovednosti. Indiánské tradice
ukazují, jak by měli lidé ctít přírodu, rodinu a přátele a jak se k
přírodě a ostatním lidem chovat. Mnohé děti tráví volný čas u
počítačů a mobilních telefonů, nečtou knihy, nemají znalosti o
životě indiánů. Na akci některé informace získaly a prakticky si je
vyzkoušely. Projekt jsme připravili na akci Den bez aut na náměstí
v Č. Budějovicích. Po 8. hodině bylo náměstí v Českých
Budějovicích plné tisícovky dětí ze základních a mateřských škol.
Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje postavila na náměstí
indiánské teepee a my zapojili děti do indiánských her. Připravili
jsme výrobu indiánských čelenek, malování na obličej, střelbu z
luku, druhy ohňů, poznávání stop zvířat, indiánské znaky, rybolov
a jízdy na koních (koloběžkách). Na závěr si děti vybarvily a
vyrobily placku – button s indiánskými motivy.

8. projekt – Veřejně přístupná dráha
pro modely RC aut
V Jindřichově Hradci vznikla z projektu Mládež kraji první
veřejně přístupná dráha pro RC modely v Jižních Čechách. Na
konci měsíce listopadu došlo ke zprovoznění dráhy pro RC
modely v areálu Dopravního hřiště v Jindřichově Hradci. Počasí
zahájení provozu dráhy moc nepřálo, ale i tak se v areálu
Dopravního hřiště sešla hrstka příznivců modelů. Dráha a její
vybavení bylo pořízeno z prostředků MŠMT z projektu Mládež
kraji. V areálu byla postavena tribuna pro jezdce, vyznačena
dráha a na dráze zbudovány překážky. Vstup na dráhu je
v provozních hodinách dopravního hřiště zcela zdarma.
K dispozici je i měřící zařízení. Na začátku června 2016 bude
na dráze závod RC modelů Short course v měřítku 1:10. Závod
bude vytrvalostní a doba závodu je 25 hodin.

9. projekt – Bílá frčí
Dne 5.11.2015 jsme ve spolupráci s Vyšší odbornou
školou a Střední školou s.r.o., České Budějovice
uspořádali kreativně zábavné odpoledne v rámci projektu
Mládež kraji. Každý z nás si někdy namaloval něco na
sešit nebo na trička. Výrobci sešitů nabízí několik motivů –
zvířátka, domečky nebo aktuální komiksové postavičky.
Skupinka mladých si v rámci projektu Mládež kraji
vymyslela nové motivy. Při kreativním odpoledni se
studenti opravdu vyřádili. Akce se zúčastnilo 28 studentů.

Počet účastníků v jednotlivých projektech v Jihočeském kraji
1 - Kde se všude skrývá matematika?
2 - Elementaria - Strašák (rocková opera)
3 - ANIMUJ750
4 - Nová lepší klubovna
5 - Outdoor adrenalin akademie
6 - Nový gotický pulpit do Památníku
Petra Chelčického aneb Jak se dříve brkem psalo
7 -Pojďme si hrát na indiány
8 -Veřejně přístupná dráha pro modely RC Aut
9 -Bílá frčí

136
45
76
10
50

Celkový počet

1335

6
1000
24
28

