Doma na venkově:
Vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti venkovského obyvatelstva
Jihočeský venkov – synonymum zadumané přírody, zrcadel rybníků i poetiky selského baroka,
krajina překypující historickými památkami a ráj turistů, vodáků i chalupářů. Jaký je ale pro ty, kdo
zde žijí trvale, narodili se tu, nebo je sem zavedl osud či vlastní rozhodnutí? Ti asi potvrdí, že život
tady není jednoduchý a leccos by mohlo být lepší.
Vzdělávací program Doma na venkově Vám přináší pozvání ke společnému zastavení, zamyšlení,
poznávání i tvoření. S odborníky z nejrůznějších oborů se podíváme na život na vesnici, na jeho kořeny,
hodnoty, úskalí i příležitosti ze šesti různých úhlů:











Téma Vesnice a občané představí vesnici jako komunitu s nejrůznějšími bolestmi i nadějemi, dá
prostor pro příklady a nápady, jak měnit věci společně i kde na to brát.
Téma Vesnice jako místo spotřeby otevře problém posunu od aktivní role v produkci do role
pasivního spotřebitele limitovaného svou kupní silou a konkrétním, často odlehlým místem. Ukáže
možné alternativy, seznámí s právy a možnostmi obrany spotřebitele a upozorní na nebezpečí
reklamní manipulace.
Téma Vesnice jako živé společenství se vrátí do historie, kdy běh života obce i rodiny určovaly
pravidelně se opakující svátky a rituály provázející člověka od kolébky po hrob. Připomene význam
jednotlivých obřadů a nabídne zamyšlení o jejich smyslu v současné době.
Téma Vesnice jako tvůrčí prostor se ohlédne za hodnotami, které na venkově po staletí vznikaly
díky umu řemeslníků a hospodářů. Navazující interaktivní dílna ukáže příklady využití tradičních
řemesel v současné době. Těm, kdo mají zájem o návrat k tradici zemědělství a produkce potravin,
bude užitečná podrobná informace o podmínkách prodeje ze dvora.
Téma Vesnice jako kulturní prostor se soustředí na to, jak se kulturní vývoj odrážel v krajině, na
dědictví lidové architektury a její současné osudy a cesty přetváření veřejných prostranství.
Součástí bude i exkurze s názornými ukázkami následováníhodných i odstrašujících příkladů.
Téma Vesnice ve století služeb nabídne nové pohledy na možné využití potenciálu venkova
zejména při podpoře udržitelného cestovního ruchu, poskytne praktické rady pro zájemce o provoz
ubytovacích zařízení i poskytování dalších služeb.

Celý cyklus šesti vzdělávacích akcí proběhne v období říjen 2012 až červen 2013 na Písecku a
Strakonicku celkem sedmkrát, a to v Dolním Pootaví, ve Středním Pootaví, v šumavském Podlesí,
Blanicko-Otavském regionu, na severním Písecku, na Blatensku a v Milevsku. V červenci 2013 pak projekt
završí festival lidové kultury a řemesel na strakonickém hradě a v září výsledky projektu zhodnotí odborná
konference.
Vzdělávací projekt Doma na venkově: Vzdělávací program pro zvýšení konkurenceschopnosti
venkovského obyvatelstva, podpořený z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0207) realizuje OTAVAN – spolek pro
kulturu, ekologii a vzdělávání ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a sedmi výše jmenovanými svazky
obcí.
Přesné termíny a místa konání jednotlivých akcí najdete na www.na-venkove.cz.
Kontakt: Iva Chládková, tel.: 722 546 374, Kateřina Čadilová, tel.: 724 863 604, e-mail: info@na-venkove.cz.

