


29. 6. - 17. 7. 2015 - celkem 15 projektových dní•	
městská hala TJ Lokomotiva s přilehlým venkovním areálem •	
veřejně přístupné a zdarma 5 dní v týdnu od 10-17 hod.•	
určeno dětem ve věku 8-15 let•	
denně se do hry zapojilo až 400 dětí•	
celkový počet účastníků 6100 •	
29 budov ve městě•	
celkem 110 spolupracovníků a dobrovolníků•	

1. město dětí v České republice



Co je město dětí ?

Inscenované město je svébytným kulturním a veřejným
prostorem dětí v reálném městě. Zde se děti svobodně pohybují,
rozhodují, rozvíjí vlastní iniciativy a samostatnost.
V neustálé, dobrovolné interakci s ostatními dětmi a dospělými
tvoří, zkoumají, experimentují podle své fantazie, představ
i zkušeností z každodenního života.
Učí se věci měnit a spolurozhodovat o nich. Zažívají principy
demokracie.

V České republice je tento projekt ojedinělý.
Představuje koncepci moderního vzdělávání dětí a mládeže.

„Takže já jsem váš nový manažer 
galerie…a jaký je rozpočet na vernisáž?“



“3x špagety na trojku, nestíhám, plavu, 
už je máš objednané?”



obrázek:
dítě ve své roli ve městě

Mgr. Michal Urban, ředitel odboru pro 
mládež MŠMT: 

„Projekt se mi líbí, protože formou hry 
v zajímavém prostředí učí děti užitečné 
dovednosti, které se ve škole moc neučí, 
ale které budou v životě velmi potřebovat. 
Výhodu vidím i v tom, že se jedná 
o prověřenou aktivitu, která se velmi dobře 
osvědčila v zahraničí.”



“Kdyby tohle bylo v každém městě, 
tak by rodiče možná dělali práci, která 
je fakt baví.“



Město dětí vychovává ke spolupráci, vzájemné toleranci 
a pochopení, k uvědomělému občanství a demokracii.

svobodně si hrát a propojovat imaginární i reálný svět se 
světem města dětí a světem dospělých,

být dětem partnery ve hře a experimentálně propojovat město 
dětí s reálným prostředím města a regionu,  

zapojení angažovaných jednotlivců z ČR i zahraničí, kteří chtějí 
podpořit ideu měst dětí a inspirovat se jeho koncepcí, 

regionální, národní i mezinárodní spolupráci jak na úrovni dětí, 
tak i dospělých spolupracovníků. 
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