
23. února 2023
9:00 – 15:10 hodin

Toulcův dvůr, 
Středisko ekologické výchovy, 
Kubatova 32/1, 
102 00 Praha 10 – Hostivař 

„Naslouchejte nám, je to pro nás důležité 
aneb Bezpečí a Mýty v zapojování dětí“ 

JAK SE K NÁM DOSTANETE
METREM ze stanice metra Skalka (trasa A), nebo Opatov (trasa C), AUTOBUSEM č. 177 na zastávku Toulcův dvůr,  
kde vystoupíte přímo u branky Toulcův dvůr.
TRAMVAJÍ č. 22, 26 na zastávku Na Groši. Pojedete-li směrem z centra, vystoupíte těsně za křižovatkou, vrátíte se, 
přejdete ulici Pražská a podél ní se dáte doleva. Po 50 metrech zahnete dolů do uličky napravo, přejdete lávku přes Botič, 
kolem základní školy a za ní doprava do kopce po schodech. Přístup s kočárkem je dlážděnou uličkou vlevo do prudšího 
kopce mezi domky a pak ostře doprava po silnici. Vzdálenost cca 1 km. 
AUTEM se k nám taky dostanete, parkování je možné u zastávky autobusu, u obytných domů. Středisko ekologické 
výchovy Vám vzkazuje „Ekologičtěji je to k nám metrem, autobusem nebo tramvají“. 

CO NA SEBE A S SEBOU?
Rádi vás uvidíme, jakkoliv se cítíte pohodlně. Např. Lukáš má rád džíny a tričko, Anička kecky. Vše je povoleno, dokonce 
i oblek, pokud máte na něj chuť. Pokud slaďujete pracovní a soukromý život, fandíme vám. Vaše dítě je vítáno. 

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT NA KONFERENCI?

KODEX SPOLUPRÁCE
Na konferenci jsme pozvali i děti ze ZŠ Naše škola Praha. Pro děti nemusí být jednoduché cítit se komfortně na místě 
s tolika dospělými osobami. Pro náš tým je důležité, že zapojování dětí bude bezpečné, smysluplné a zároveň pro děti 
radostné. 
Abychom toho dosáhli, my dospělí se budeme snažit:
- Poslouchat a respektovat názory, myšlenky a zkušenosti všech
- Respektovat a chránit práva dětí
- Snažit se o to, aby děti měly dostatečnou podporu při vyjádření názoru, pokud jí budou potřebovat
- Nemluvit s dětmi nevhodně
- Respektovat jejich přesvědčení
- Snažit se o to, aby si to s námi děti užily

PROSBA ZA TOULCŮV DVŮR
Celý objekt Toulcůva dvoru je nekuřácký prostor. Pokud jste kuřák nebo kuřačka, prosíme o kouření mimo objekt. 
Mockrát děkujeme.
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