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O nás

Cíle projektu

Jsme nezisková organizace, která nabízí kvalitní
předškolní a školní programy pro děti a jejich rodiny.
Spolek je založen na otevřené partnerské spolupráci
všech zúčastněných, tedy rodičů, dětí a pedagogů.
Při naší činnosti se inspirujeme alternativními
pedagogickými směry.

Přejeme si vybudovat krásné zázemí pro celoroční
pobyt dětí v zahradě. K dispozici máme více než
2
2tisíce m . Postupně realizujeme naše plány, které
jsou ke shlédnutí v níže přiloženém plánku.

Název Mondík vznikl z italského slova IL MONDO svět. Svět plný obdivuhodných věcí, příběhů a
zážitků. Svět, který nás stále něčím překvapuje a
pobízí nás, abychom pronikali do jeho tajů.
Od roku 2011 provozuje spolek lesní klub. Na
začátku bylo pouze jedno dopoledne a postupně, jak
rostl zájem, přibývaly další půl dny, až jsme na
začátku školního roku 2017/2018 otevřeli
celotýdenní a celodenní provoz. Nyní budujeme
druhé zázemí, protože v lese Okrouhlíku nemůžeme
s ohledem na zvířata a práci lesníků pobývat celý
týden. Římskokatolická farnost nám přímo
v Benátkách nabídla svou desítky let nevyužívanou
zahradu, kterou nyní zabydlujeme podle našich
představ. Máme velké plány, spoustu věcí si
dokážeme sami obstarat, pro některá přání však
potřebujeme finanční podporu.

Jedno z přání je mimo naše finanční možnosti.
Přejeme si nahradit stávající starý vojenský stan
dočasnou stavbou z 12metrového lodního kontejneru.
Po obvodu bude kontejner obložený dřevem a střechu
bude mít zatravněnou, takže krásně splyne s okolní
přírodou. Uvnitř bude vytvořený prostor pro odpočinek
dětí v poobědovém čase a dále také prostor pro hraní
a tvoření v časech, kdy je venku silný déšť či mráz.
V neposlední řadě nám tato stavba umožní ukládání
pomůcek a materiálu pro práci s dětmi.

K celému projektu jsme natočili video, které je ke
zhlédnutí na:

https://youtu.be/YIaGu0VmC2s

Plán přeměny farní zahrady

Výkres kontejneru 40ft (12192x2438x2591mm)

Velký set Orffových
Kalkulace
hudebních nástrojů I
ROHEMA
Firma BPS Development s.r.o. pro nás
zpracovala kalkulaci základních úprav
kontejnerové
stavby.
Vnitřní
úpravy,
Při pravidelném hraní
na ranních
kruzích
nebo při
stejně
tak
jako
přípravu
na
usazení
hudební výchově bychom rádi využili také klasickou
sadu
Orffovýchbychom
nástrojů. Tento
set od německé
firmy
kontejneru,
si dotvořili
ve vlastní
Rohema,
je
určena
až
pro
24
hráčů.
Nástrojsou
režii.
uloženy v praktické plátěné tašce, která usnadňuje
skladování i přenášení.

Smysl pro nás má jakákoliv dílčí
podpora.
Jeset
jenI obsahuje
na vás,dřívka,
jakoučinely,
částkou
Model
Rhythm
rumba
nám
přispějete.
koule, tamburiny, klapačky, dřevěný bubínek,
chrastítko, rourový bubínek, triangly a paličky

Na oplátku nabízíme potvrzení o daru,
propagaci na webu a FB Mondíku a
Cena
pozvání6.830
na našeKč
akce :)

Kontakty
Gabriela Vocásková – 721 709 681
Vedoucí lesního klubu
Jiřina Botošová – 739 511 622
Předsedkyně Spolku Mondík
Kateřina Fajfrová – 777 801 879
Autorka této žádosti a videa
Jana Martinková – 732 261 972
Účetní

Lodní kontejner

65.000,- Kč

Hutní materiál na vyztužení

20.000,- Kč

Práce (150hodin x 500Kč)

75.000,- Kč

Izolace

70.000,- Kč

Venkovní pobití latěmi

65.000,- Kč

Zelená střecha

60.000,- Kč

Okna

70.000,- Kč

Dveře

20.000,- Kč

Podlaha

30.000,- Kč

Doprava

13.000,- Kč

Celkem

488.000,- Kč

