Tisková zpráva
Děti ze sedmi základních škol Jablonce nad Nisou sbírají hlasy na podporu svých
nápadů
Jablonec nad Nisou, 14. ledna 2019 – Od pondělí 14. ledna bude moci veřejnost svým
hlasem poprvé podpořit nápady dětí na zlepšení sedmi jabloneckých základních škol.
Posaďte se, prosím, Laboratoř na kolečkách, Lepší místo pro kola, POHODA či
V každém je kus dítěte, to jsou některé z nápadů dětí na zlepšení svých základních škol
zapojených do zdejšího pilotního projektu Lepší místo ve škole Jablonec nad Nisou.
Děti ze sedmi ZŠ zaslaly celkem 389 nápadů na zlepšení. Na každé škole pak vedení
školy spolu s žáky vybralo s přihlédnutím k doporučení organizátorů z Lepšího místa
1 nejlepší nápad, který bude soutěžit ve finále. A které dva nápady vyhrají a získají tak
každý 50 000 korun na realizaci? O tom rozhodne veřejnost a porota!
Své hlasy získávají jednotlivé žákovské nápady během veřejného hlasování, které probíhá od
14. 1. do 25. 1. na www.lepsimisto.cz, a to prostřednictvím ankety vytvořené technologií
Mobilního rozhlasu, s nímž organizátor projektu Lepší místo úzce spolupracuje. Kdokoli
z veřejnosti může podpořit svého favorita, k čemuž má k dispozici 3 kladné hlasy, jenž může
dát pouze 1 žákovskému projektu, nebo je rozdělit mezi více projektů. Děti v tuto chvíli
zpracovávají své prezentace, které při velkém finále, tzv. Dni D, jenž je čeká 30. ledna
v Eurocentru Jablonec n. N., představí porotě složené z partnerů a podporovatelů projektu.
„Děti se učí dovednostem, které jsou pro jejich budoucnost klíčové, přicházejí s mnoha
inspirativními nápady, baví je přemýšlet o tom, jak by mohly své školy vylepšit. A pro nás je
důležité podpořit mladou generaci v rozhodování a participaci v místě, kde studují, žijí.
Budeme rádi, když veřejnost děti a jejich aktivitu podpoří svým hlasem, a bude se tak podílet
na volbě dvou nejlepších nápadů a jejich vítězství“, doplňuje Vladimír Stanislav, člen správní
rady Nadace JABLOTRON.
Organizaci jabloneckého kola projektu i dva vítězné nápady financuje Nadace JABLOTRON,
díky které tento projekt rezonuje a hýbe Jabloncem. Na konci tohoto školního roku tak budou
dvě zdejší základní školy o něco lepším místem k životu!
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