TO JE HLÍNA aneb Podpora vzdělávání v Manípuru
NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA podporuje děti a mladé ve věku 4 – 18 let v kreativním
tvoření a pomoci druhým. „To je hlína“ je soutěžní charitativní přehlídka dětských děl
v několika uměleckých oborech. Soutěží se v keramice, výtvarce a fotografii. Děti tvoří
s vědomím, že jejich díla budou prodána a pomůžou jejich vrstevníkům na druhém
konci světa chodit do školy. Z výtěžku prodeje děl hradíme výstavbu studen, umýváren,
tříd a škol v rozvojovém světě. Za 19 let jsme již přispěli bezmála 1 000 000 Kč.
V České republice dává soutěž dětem: šanci zažít úspěch, být výjimečný a úžasný. Poskytuje možnost
poznat svět vrstevníků jinde ve světě a rozšiřuje prostor pro kreativitu. Ve světě pomáhá soutěž
dětem nejen se vzděláním, ale i získat lepší pracovní uplatnění.
Mladí umělci naším prostřednictvím již pomohli: dětem ve Východním Timoru chodit znovu do školy
po občanské válce, v Bangladéši postavit studnu, aby se mohla začít stavět škola,
v Zimbabwe v městě Hwange jsme zřídili nezbytné sociální zařízení, v romském slamu ve Staré Zagoře
v Bulharsku jsme zakoupili učební pomůcky a hudební nástroje, v indickém státě Manípur ve vesnici
Thayong jsme pomohli dostavět základní a střední školu a aktuálně v indickém státě Manípur
ve vesnici Keihao podporujeme výstavbu nové základní školy.
Přihlášení do charitativní soutěže je snadné: přes elektronický formulář
https://modrarybka.eu/projekty/to-je-hlina/ nebo na email: tojehlina@modrarybka.eu. Přihlášení
potvrdí koordinátorka projektu, která každou dílnu provází celým projektem.
Pravidla jsou následující:
Každé dílo musí být odevzdáno v řádném termínu a opatřeno průvodkou (vyplněnou hůlkovým
písmem nebo na počítači) a být čitelně podepsané. Díla musí být označena českým
a anglickým názvem.
Umělecká přehlídka je spojena s charitativní prodejní výstavou, jejíž součástí se automaticky stává
každé přihlášené dílo. Autor/autoři se přihlášením do přehlídky vzdávají nároku na vrácení díla. Díla
se budou prodávat za minimální částku 250,- Kč (10 EUR). Výtěžek z prodeje je určen na podporu
charitativního projektu NADAČNÍHO FONDU MODRÁ RYBKA. V letošním ročníku vybíráme
na stavbu druhé školy v indickém Manípuru.
Díla bude hodnotit porota složená z odborníků i představitelů veřejného a kulturního života.
Hodnocení bude anonymní. Porota zná pouze název díla a pořadové číslo.
Přehlídky se mohou zúčastnit děti z mateřských škol, ze základních, středních a učňovských škol,
z dětských domovů, ZUŠ, soukromých ateliérů, DDM, SASM, SHM, SKM, NNO, centra volného času
i organizace, které pracují s dětmi a mládeží se specifickými potřebami, nízkoprahové kluby apod.
Do uměleckých oborů lze přihlásit z jedné organizace maximálně 2 díla v každé věkové kategorii
a oboru. Pokud se přihlásí škola (ZŠ, MŠ, gymnázium nebo střední škola), může poslat díla max. ze 4
různých tříd. Z jedné třídy max. 2 díla v příslušné věkové kategorii a oboru. Ocenění autoři obdrží
na Slavnostním vyhlášení výsledků soutěže diplom a drobnou věcnou cenu.
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Harmonogram přehlídky: přihlášení dílen, zaslání a předání děl, výstava děl (možné zakoupit díla),
slavnostní vyhlášení oceněných (možné zakoupit díla).
O akci samotné i prodeji děl se široká veřejnost dozvídá z našich webových stránek, Facebookového
profilu i Instagramu, kde je rovněž uveden prodej děl. Startovné se nevybírá. Pořadatel může změnit
pravidla charitativní přehlídky oproti předešlým ročníkům před zahájením nového ročníku.

Zařazení díla do skupin:
VĚKOVÉ KATEGORIE:
Kategorie A: 4–6 let
Kategorie B: 7–11 let
Kategorie C: 12–15 let
Kategorie D: 16–19 let
Pro děti a mládež do 19 let a mladé s postižením až do 30 let.
UMĚLECKÉ KATEGORIE:
KERAMIKA – kategorie: C, D
Z každé dílny mohou být až 2 díla.
VÝTVARKA – Kresba, malba, kombinovaná technika, tisk – kategorie: A, B, C, D
Formát A4, A3 a A2, ale přijímáme i nestandartní rozměry.
FOTOGRAFIE – kategorie: C, D
Formát A5 a A4.

Předání díla:
Zaslat poštou nebo osobně po domluvě s p. ředitelkou Ing. Lucií Liškovou tel: 737181484.
Průvodka i adresa, viz další strana.
Adresu vytisknout a nalepit na balík nebo obálku.
Průvodky vyplněné – vytisknout a nalepit na zadní stranu každého díla.

Tým našeho nadačního fondu je malý, ale máme velké cíle a věříme, že i naše práce
přispěje k odolnější mladé generaci, která neváhá pomoci druhým. Budeme rádi,
když se nám ozvete, a zapojíte se do našeho projektu „To je hlína“ i řady dalších:
„Dnes jsem jako …“, „Jak nebýt za tro(t)lla“ a „Hrdina za každé situace“.
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Průvodka k dílu
Jméno a příjmení:

Věk:

Název díla v ČJ:

Název díla v AJ:

Organizace:

Lektor, učitel:

Průvodka k dílu
Jméno a příjmení:

Věk:

Název díla v ČJ:

Název díla v AJ:

Organizace:

Lektor, učitel:

Adresa pro doručení – vytisknout a nalepit na obálku.

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA
Lucie Lišková – TO JE HLÍNA
Kobyliské nám. 6
182 00 Praha 8
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