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BUBENEČ S DĚTMI PRO DĚTI

Milí sousedé v Bubenči,
také vidíte, že nám tu ve veřejném prostoru chybí vyžití pro děti starší 7 let? Pokud ano, máte jedinečnou 
možnost nám pomoci to změnit.

KDO JSME?
Město přátelské k dětem, z.s. je sdružení odborníků, které dlouhodobě usiluje o to, aby veřejný prostor měst 
sloužil lépe dětem. 

O CO NÁM JDE V TOMTO PROJEKTU?
Naším cílem je, aby v Bubenči vzniklo místo, kde mohou školní děti trávit čas se svými kamarády podle 
své chuti a ve svém tempu tak, jako trávila své dětství většina z nás. Bez neustálého dohledu dospělých 
a s možností různorodých venkovních činností. 

JAK CHCEME TAKOVOU ZMĚNU INICIOVAT? 
Od ledna 2017 v Bubenči organizujeme přednášky, dílny, participativní setkání s dětmi a jejich rodiči, 
komunikujeme se základními školami, máme podporu městké části Praha 6 a grantu T-mobile Mluvme spolu.

CO CHYSTÁME?
28.1.2017 
Povídání s architektkou Mirjanou Petrik o tom, jak může veřejný prostor měst sloužit dětem. Ukázky 
zajímavých herních prostranství ze zahraničí, o kterých se Praze ještě nezdálo.
Přednáška pro děti od 7 let, jejich rodiče a všechny ostatní z Bubenče i okolí, které téma zajímá nebo se chtějí 
dozvědět něco nového (pro menší děti zajištěn herní koutek).
V navazující plánovací dílně nám můžete říct, co vám v Bubenči chybí a postavit si svůj model ideálního 
veřejného prostoru. Zkusíte si práci architekta a naučíte se, že plánování města má také svá pravidla.

23.2.2017 
Plánovací setkání pro děti od 7 let a jejich rodiče. Zkusíme přijít na to, jaké problémy nás pálí. 
Je Bubeneč přátelská k dětem?
Místa, která vzniknou s účastí veřejnosti méně podléhají vandalismu a znečištění a naopak se stávají centrem 
příjemného sousedského soužití. V diskuzi nám pomůžete vybrat místo a pojmenovat problémy, které budou 
děti společně s architekty navrhovat v další fázi projektu. 
V plánovací dílně budeme nápady převádět do trojrozměrných modelů.

březen-květen 2017 
Dětské plánovací dílny. Navrhni místo pro sebe a své kamarády.
V  průběhu března až května plánujeme sérii workshopů s  dětmi. Děti ve spolupráci s architekty budou 
navrhovat vybrané veřejné prostranství.

1.4. - 22.5. 2017 
Tvořivá soutěž pro kluky a holky ve věku od 7 do 15 let o věcné ceny.

10.6. 2017 
Výstava návrhů a instalace ve veřejném prostoru v rámci sousedského festivalu Děti a město. 

těšíme se na setkání s Vámi,
tým MPD

N AV R H N I  M I S TO

http://deti-a-mesto.nadace-promeny.cz

