
EDUKAČNÍ AKTIVITY 

A DOPROVODNÉ AKCE 

PRO UPRCHLÍKY Z UKRAJINY

Západočeská galerie v Plzni, 5/2022



SLUŽBY PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

• doprovodné akce a edukační programy pro děti i dospělé 

zdarma

• propagační plakátky na akce v ukrajinštině ke stažení i vytištěné

• integrace do stávajících programů – dílny pro rodiny s dětmi, 

letní výtvarné dílny, tematické workshopy 

• stálá nabídka edukačních aktivit pro rodiny s dětmi i příp. 

seniory – prohlídky výstav, objektů + procházky po historické Plzni 

(po domluvě s externí překladatelkou i v ukrajinštině)

• edukační programy pro školy a skupiny integrující ukrajinské 

děti

• další typy edukačních aktivit - čtení ukrajinských pohádek, 

básní, besedy, debaty, diskuse, přednášky atd.

• externí spolupráce a překlady: Olena Havdiuk, Maria Rekiianova

(ukrajinské studentky LF UK)



VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ

• logo ZČG převedené do barev ukrajinské vlajky



VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ

• síťovinový banner na Masných krámech



VYJÁDŘENÍ PODPORY UKRAJINĚ

• webová stránka na našem webu www.zpc-galerie.cz/ukrajina

http://www.zpc-galerie.cz/ukrajina


LETÁČKY S NABÍDKOU DÍLEN



SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI

• Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU)

kacpu@pmk.izscr.cz

• Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s.

totem@totemplzen.cz

• externí spolupráce a překlady: Olena Havdiuk, Maria Rekiianova

(ukrajinské studentky LF UK)

mailto:kacpu@pmk.izscr.cz
mailto:totem@totemplzen.cz


DOSAVADNÍ REALIZOVANÉ AKCE V R. 2022 

PRO UKRAJINSKÉ UPRCHLÍKY

• „Vidět rukama“, haptická dílna pro matky s dětmi (6. 4. 2022)

– Hravou formou se zavázanýma očima se děti a maminky dotýkaly různých 

přírodních předmětů, ale i soch z mramoru, bronzu či plastu a odhadovaly, 

co socha znázorňuje a z jakého je materiálu.

• „Těšíme se na Velikonoce“, tvůrčí dílna pro matky s dětmi (7. 4. 

2022)

– Při této dílně jsme děti a jejich maminky seznámili s českými velikonočními 

tradicemi a poté si děti vytvořily velikonoční přání v podobě kraslice.

• návštěvy ZČG třídami, které integrují ukrajinské děti 



„VIDĚT RUKAMA“ 

HAPTICKÁ DÍLNA PRO MATKY S DĚTMI 



„TĚŠÍME SE NA VELIKONOCE“ 

TVŮRČÍ DÍLNA PRO MATKY S DĚTMI



PLÁNOVANÉ AKCE PRO UKRAJINSKÉ 

UPRCHLÍKY NA NEJBLIŽŠÍ MĚSÍCE

• „Moje zátiší“, 18. 5. 2022

– tvůrčí dílna pro matky s dětmi ve výstavě MICHAL CIHLÁŘ / Zátiší 

s hozenou rukavicí

• „Setkání na dvorku“, 20. 7. 2022

– hudba a poezie Ukrajiny

http://www.zpc-galerie.cz/cs/michal-cihlar-zatisi-s-hozenou-rukavici-2060


Kontakt:

Mgr. Marcela Štýbrová

tel.: +420 377 908 515

e-mail: stybrova@zpc-galerie.cz

Zpracovali: 

Ing. Ondřej Kozibratka

Mgr. Marcela Štýbrová

www.zpc-galerie.cz
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