Tisková zpráva
Projekt FITPARK
Veselíčko, 31. Ledna 2013
Náš projekt, iniciativa mládeže, probíhal od 1.8.2012 do 31.1.2013 na Veselíčku. Z programu
Mládež v akci jsme získali grant 5000 Euro. Program Mládež v akci je iniciativou EU, která
podporuje mobilitu a mimoškolní vzdělávání mladých lidí a pracovníků s mládeží napříč
celým světem. Neformální skupina při DDŠ,ZŠ a ŠJ Veselíčko vznikla za podpory kouče
z vlastní iniciativy a tvořivosti. Tvoří ji 5 kluků z DDŠ Veselíčko ve věku 15-17 let a zákonný
zástupce starší 18 let (osoba oprávněná k podpisu smlouvy). Do aktivit projektu byli zapojeni
všichni chlapci umístění v době trvání projektu v DDŠ Veselíčko.
Cílem v projektu bylo vybudování malého sportovního areálu, který bude sloužit pro
sportovní vyžití dětí umístěných do ústavního zařízení speciálního školství – DDŠ,ZŠ a ŠJ
Veselíčko. Cvičící stroje a část materiálu na úpravu terénu pod stroji jsme uhradili
z finančních prostředků projektu. Podíl členů neformální skupiny i celé komunity v DDŠ,ZŠ a
ŠJ Veselíčko spočíval především v pracovních činnostech při úpravě terénu, kopání jam pro
uchycení strojů a dalších pomocných pracech. Cíl projektu byl jasný – vybudovat malý
Fitpark. Ale podařily se i jiné věci: zapojení celé komunity do pracovních aktivit, získání
nových zkušeností, prožitek radostí i překážek při realizaci aktivit i překonávání sebe sama při
posilování volního úsilí. Na konci projektu stojí nejen hmatatelná věc – malý sportovní areál
pro všechny, kteří si chtějí zacvičit, zasportovat, ale i radost z dokončené díla, z podařené
práce, která bude sloužit nejen mladým lidem, umístěným v současné době v DDŠ Veselíčko
ale i v následujících letech.
S realizací projektu, jeho průběhem, průběžnou fotodokumentací se můžete seznámit na
stránkách www.ddsveselicko.cz.

Tento projekt je realizován na finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení
odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská
komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
Kontaktní osoba pro média:
Mgr. Petr Navrátil, zákonný zástupce neformální skupiny při DDŠ,ZŠ a ŠJ Veselíčko
navratil@ddsveselicko.cz, 777685766

