Občanské sdružení Bezva prázdniny
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

26. 1. 2007
Občanské sdružení Bezva prázdniny,
Skuherského 74, 370 01 České Budějovice
Vladimír Rintintin Petráš
Skuherského 74, 370 01 České Budějovice
Telefon:
603 109 949
Email:
info@bezvaprazdniny.cz
Web:
www.bezvaprázdniny.cz

Jsme sdružení přátel, které každé léto pořádá 14ti denní tábor pro cca 30 dětí. Přípravy na další
tábor pro nás začínají již v září a trvají do začátku tábora. Snažíme se, aby byl tábor pro děti pestrý a
plný zážitků, stejně jako pro nás. Kromě tábora pořádáme víkendová setkání dětí na jaře a na podzim.
Těchto setkání se mohou zúčastnit i rodiče, což dává možnost navázání osobního kontaktu.

Základní článek hnutí Brontosaurus Forest
– Centrum Cassiopeia
Vznik:
Sídlo:
Kontakt:

1995
Základní článek hnutí Brontosaurus Forest – Centrum Cassiopeia
Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice
Petr Kurz
Jizerská 4 , 370 11 České Budějovice
Telefon:
385 520 951
Email:
Inko@cegv-cassiopeia.cz
Web:
www.cegv-cassiopeia.cz

Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia vzniklo v Českých Budějovicích v roce 1995 při
základním článku Hnutí Brontosaurus Forest. Dlouhodobě se centrum Cassiopeia zabývá vzděláváním
dětí MŠ, žáků ZŠ i SŠ a pedagogů v oblasti environmentální, multikulturní a osobnostně sociální výchovy.
Cílem je usnadnit pedagogům speciálních škol zařazení environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů. Centrum Cassiopeia spolupracuje se školami na Českobudějovicku i v celém Jihočeském kraji, od roku 2010 spolupracuje i se školami Plzeňského kraje.
Naše akce během roku jsou tyto:
akce pro veřejnost na naší přírodní zahradě na jaře i na podzim
V září „Evropský den bez aut“,na náměstí Přemysla Otakara v Českých Budějovicích pro školy
a veřejnost Jihočekého kraje.
Srdce plné slunce – Den dětí – pro děti se speciálními potřebami.
Akce v rámci podzimních dní EVVO:
říjen - konference pro učitele MŠ
listopad - konference pro učitele ZŠ a SŠ
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