Středočeská burza nápadů podruhé v Příbrami
V neděli 3. dubna 2011 proběhl na příbramském Q-klubu historicky 2. ročník Burzy nápadů středočeských
neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží.
Akce se zúčastnilo přes desítku organizací z celého středočeského kraje. Zastoupeny zde byly organizace z Říčan u
Prahy, Sedlčan, Roztok, Rožmitálu p. Třemšínem, Dobříše, Berouna a samozřejmě místní Příbrami.
Celá akce byla zahájena v 9.30 úvodním slovem předsedy Středočeské rady pro děti a mládež (SRDM) Ing. Michalem
Janouškem. Ten představil SRDM, organizaci která sdružuje přes 7000 členů regionálních občanských sdružení a
základních článků celorepublikových organizací vyvíjejících volnočasovou aktivitu pro děti a mládež právě ve
Středních Čechách. Poté vysvětlil smysl pořádání každoroční Burzy nápadů jako regionální výměny zkušeností a
kontaktů neziskovek v rámci kraje.
Dále se postupně představili jednotlivé účastnické organizace a předvedli skrze elektronické prezentace či formou
workshopu se zapojením ostatních účastníků své typické aktivity a dovednosti, o které se chtěly podělit.
A tak se účastníci Burzy nápadů dozvěděli například o bitvě 4 generálů, což je tradiční víkendová bojová akce
turistický oddílů mládeže na Sedlčansku, o tvorbě táborových her v pojetí občanského sdružení Vesmír Říčany, kteří
vydali i několik svých nápadů knižně, o arteterapii a letních táborech příbramského sdružení Salamandr, zahráli si
LARP (life action role-playing) připravený občanským sdružením Tempus Ludi z Opařan nebo ekologickou RPG (roleplaying game) hru zasazenou do prostředí slovanské Rusy od klubu Ostřížů z Kamýku či podiskutovali o fungování a
specificích tzv. lesních školek pod taktovkou roztockého sdružení Esedra, které jednu takovou netradiční školku na
sever od Prahy provozuje.
Vyvrcholením Burzy byl obědový raut, připravený organizátorským týmem akce z dobříšského občanského sdružení
NADORAZ alias turistického oddílu mládeže FANTAN Dobříš.
Všichni účastníci se velmi pozitivně naladění, nabití novými zkušenostmi a kontakty spokojeně rozcházeli do svých
domovů. A již teď se těší na příští rok, kdy proběhne v Říčanech u Prahy historicky 3. Středočeská burza nápadů.
Držme palce, že vše dobře vyjde.
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