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Hosté: 

Mgr. Petr Daniš / ředitel vzdělávacího centra Tereza 

Vystudoval filosofii a environmentální etiku a zvažoval dráhu vědce. Zabývá se 

šířením a kvalitou environmentální výchovy. Vedle dlouholetého působení v Tereze je 

také předsedou Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a členem různých výborů 

a pracovních skupin pro environmentální výchovu a vzdělávání pro udržitelný rozvoj 

u nás i v zahraničí. Zajímá ho, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt  

s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. Napsal knížku 

„Děti venku v přírodě: ohrožený druh?“. 

 

 

Bc. Jitka Dědinová / Mateřská škola U Uranie, Praha 7 

Statutární zástupkyně ředitelky, členka výboru Společnosti pro předškolní výchovu. 

Vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou a gymnázium v Praze a později 

Školský management na UK v Praze, kde získala titul bakalář. Jejím velkým zájmem 

je environmentální výchova, a proto zvolila Specializační studium na EVVO 

koordinátora v Toulcově dvoře ve Středisku ekologické výchovy. Hlavním záměrem 

projektu realizovaného školkou U Uranie bylo vytvořit zahradu „čtvera ročních 

období“, zaměřenou na rozvoj hlubokého a trvalého vztahu dětí k přírodě i jejich 

zájem ji aktivně chránit. 

 

 

David Dvořák / Fakultní MŠ se speciální péčí Arabská, Praha 6 

Původně chtěl být učitelem ZŠ, učitelem MŠ Arabská je od roku 1996. Je hlavním 

iniciátorem a koordinátorem projektu Zahrada Cesta do Světa. Právě i díky jeho 

usilovné práci škola získala podporu od Nadace Proměny. Dlouhodobě se věnuje 

problematice budování zdravého klimatu ve třídě a integraci dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Je rovněž autorem webových stránek školy: 

http://www.skolka.org/ + http://www.skolka.org/promena-zahrady.html 
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Tým Proměn: 
 

Mgr. Jitka Přerovská / ředitelka nadace 
V roce 2006 stála u zrodu nadace. Svoji práci vnímá jako příležitost postupně měnit 

zažité postoje, protože proměny míst, kterým se nadace věnuje, se neobejdou bez 

změny myšlení lidí. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. Více než tři roky 

pobývala v zahraničí. Po návratu v letech 1999–2005 působila v oblasti produkce  

a vedení kulturních a vzdělávacích projektů v rámci soukromé sféry. 

 

 

Mgr. Jana Říhová / projektová manažerka 
V nadaci pracuje od roku 2013. Zajišťuje především komunikační podporu  

v projektech a přípravu akcí zaměřených na zapojování a práci s veřejností. Podílí se 

na přípravě vzdělávacích exkurzí pro pedagogy. Vystudovala Fakultu humanitních 

studií a Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, obor mediální studia. 

Pracovala pro média, jako překladatelka, několik let působila v oblasti PR 

a komunikace ve státní správě.  

 

 

Mgr. Kateřina Švejdová / specialistka vzdělávání 
S nadací začala spolupracovat v roce 2015 jako externí lektorka vzdělávacích dílen 

pro děti. Od dubna 2016, už jako zaměstnanec nadace, se podílí na jejím 

vzdělávacím programu. Studovala architekturu na ČVUT v Praze a matematiku  

a výtvarnou výchovu na Pedagogické Fakultě MUNI v Brně. V Praze následně 

absolvovala učitelství výtvarné výchovy a sociální pedagogiku na Pedagogické 

fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se věnuje lektorství výtvarných workshopů, 

dílen a táborů a především vzdělávání dětí. 

 

 

Bc. Jolana Říhová / manažerka vzdělávání a metodiky participace 
V nadaci se od roku 2007 zabývá zapojováním veřejnosti a vzděláváním. Zakládala 

program Zahrada hrou, vytvořila vzdělávací program pro děti a dospělé, jehož 

součástí jsou tematické portály www.promenyproskoly.cz  

a www.promenypromesta.cz, vzdělávací akce, materiály a videa. Dlouhodobě se 

věnuje začlenění architektury do vzdělávání. Studovala zahradní a krajinářskou 

tvorbu, později navázala studiem pedagogiky se zaměřením na vzdělávání 

dospělých. Absolvovala dále roční studium a několik let praxe v marketingu  

a komunikaci. 
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Ing. Karla Kupilíková / projektová manažerka  
V nadaci pracuje od roku 2009; věnuje se především přípravě grantových řízení, 

realizaci nadačních projektů a organizaci architektonických soutěží. Zakládala 

nadační programy Zahrada hrou a Proměn své město a podílí se na zpracování 

metodických materiálů zaměřených na obnovu školních zahrad a veřejných 

prostranství. Vystudovala zahradní a krajinářskou tvorbu a zahradnictví na ČZU  

v Praze. Následně absolvovala studium managementu veřejného prostoru na  

ZČU – FDULS v Plzni. Dlouhodobě se věnuje také zahradně-architektonické tvorbě  

a realizaci projektů zaměřených na participační proměny veřejných prostranství  

a studiu dějin umění. 
 

 

Ing. arch. Eva Kubjátová / projektová specialistka 

V nadaci pracuje od roku 2017 jako odborná podpora programu Proměň své město, 

kde má na starosti komunikaci a konzultaci vznikajících projektů. Vystudovala 

Fakultu architektury ČVUT v Praze. Zkušenosti z praxe získala v architektonických 

ateliérech a vlastním neziskovém projektu. Jejím cílem je probudit zájem lidí  

o veřejný prostor a nastartovat jejich aktivní přístup ke spolupráci s odborníky  

a městem. 

 

 

Ing. arch. Radek Janoušek / projektový manažer 
V nadaci pracuje od roku 2015. Věnuje se především kontrole realizací nadačních 

projektů, architektonickým soutěžím a grantovým řízením. Vystudoval Fakultu 

architektury ČVUT v Praze. Zkušenosti z praxe získal v architektonických ateliérech, 

rozpočtářské firmě a během pracovní stáže v zahraničí. Jako zásadní chápe snahu 

zvýšit zájem široké veřejnosti o architekturu a kvalitu prostředí. 
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