Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlásila výsledky programu Máme rádi Broumovsko - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 15 Prosinec 2011 23:00

Výběrová komise Agentury pro rozvoj Broumovska (APRB) vyhlásila sedm žadatelů, kteří
dostanou finanční podporu pro svoje projekty z grantových programů Máme rádi Broumovsko a
Máme rádi Broumovsko PLUS.
{jathumbnail off}
Příjem žádostí do grantového programu "Máme rádi Broumovsko, máme rádi místo, kde
žijeme", vyhlásila APRB v říjnu letošního roku. "Finanční prostředky jsou určeny organizacím i
jednotlivcům, kteří se zabývají prací s dětmi a jejichž projekty vedou k prohlubování jejich
vztahu k místu a lokálnímu patriotismu," řekla manažerka projektu z APRB Marcela Školníková
a dodala: "Finance na podporu tohoto programu jsme získali během dobročinného večera pro
Broumovsko v rámci akce Vinum et Cetera v červnu 2011."

V programu Máme rádi Broumovsko byli částkou 10 000 korun podpořeni tito žadatelé:

1. Základní škola a Mateřská škola Suchý Důl s projektem Po stopách historické stezky.
Tématem tohoto projektu je hledání pramenů a putování po stopách staré turistické stezky
vedoucí z Hvězdy na Hejšovinu. Během projektu bude realizována teoretická příprava,
následovat bude pozorování v terénu a výsledkem bude mapové ztvárnění trasy s vyznačením
významných míst po trase Hvězda – Hejšovina.

2. Mateřská školka Broumov, pracoviště Příčná 227 s projektem LOTO - Na farmě tady u nás.
Výstupem by měla být hra pro děti v podobě LOTA s danými pravidly. Jako obrázky pro hru by
se použily fotografie, kresby a malby dětí.
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3. Základní škola v Meziměstí s projektem Křížem krážem Broumovskem, který umožní
žákům detailnější nahlédnutí do historie i současnosti našeho regionu. Projekt zahrnuje
výtvarné a literární zpracování tématu.

4. Rodiče olivětínským dětem, občanské sdružení, s projektem Voňavé místo. Záměrem je
děti seznámit s Broumovskem a vyvrcholením bude založení bylinné zahrádky a následná péče
o její zdárný rozvoj.

5. Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Šedého vlka" Broumov s projektem Den bez
hranic aneb žijí mezi námi. Projekt chce dětem a mládeži Broumovska přiblížit skupinu lidí
s nejrůznějším postižením či znevýhodněním, kteří žijí mezi námi, a to formou vlastního
prožitku. Děti budou mít možnost si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být slepý, hluchý či
upoutaný na invalidní vozík.

V programu Máme rádi Broumovsko PLUS byli částkou 20 000 korun podpořeni tito žadatelé:

1. Stromodění, občanské sdružení, s projektem Motýlí ráj. Projekt je zacílený na péči o danou
lokalitu směrem k záchraně ohroženého motýlího druhu, ale hlavně na práci s mládeží a s
dětmi. Zvolené místo se má proměnit na motýlí louku, ale také místo, o které se budou skauti,
děti ze dvou škol a ze Stromodění starat.

2. „Fouette" baletní škola, zájmový spolek, s projektem Propagace a popularizace klasického
tance na Broumovsku. Předmětem projektu je dovybavení tanečního kroužku, který umožňuje
vedle skupinových nácviků i individuální taneční výuku, zejména klasického tance. Jde o
rozšíření nad rámec současně dostupných možností. Smyslem je nabídnout dětem náplň
volného času s možností v reprezentovat Broumovsko na různých veřejných vystoupeních,
soutěžích a přehlídkách klasického tance pro amatéry.

Tabulka výsledného hodnocení programu Máme rádi Broumovsko.

2/3

Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlásila výsledky programu Máme rádi Broumovsko - Broumovsko
Napsal uživatel René Herzán
Čtvrtek, 15 Prosinec 2011 23:00

&nbsp;

.pagenavbar{z-index: 0;}

zpět na článek
.pagenavbar{z-index: 0;}

zpět na článek
.pagenavbar{z-index: 0;}

zpět na článek

3/3

