VÝHODY ČLENSTVÍ 2020
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Mapa lesních školek představuje všechny naše členské organizace – každý rodič tak snadno najde všechny
školky ve svém okolí.
Infobalíček – vaše online encyklopedie, kde najdete všechny potřebné informace a dokumenty k založení
a provozu lesního klubu i lesní MŠ. Infobalíček pravidelně aktualizujeme a na novinky odkazujeme v newsletteru.
Newsletter alias Lesní zprávy – přichází každý měsíc s tím nejdůležitějším, co by lesní školce nemělo uniknout
– výběr grantových příležitostí, legislativní novinky, pedagogická inspirace a důležitá upozornění týkající se
každodenní činnosti lesních klubů a MŠ. Součástí Lesních zpráv je také newsletter pro rodiče, který lze jednoduše
přeposlat rodičům. Ti zde najdou inspiraci v podobě rozhovorů a článků týkajících se vzdělávání v přírodě
a filosofie lesních školek, ale také slevy na vybavení dětí do lesní školky.
Certifikujeme lesní školky podle Standardů kvality – ve školství výjimečný proces, který jasně ukazuje,
co vše stojí za dobrou prací Certifikovaných lesních klubů a MŠ.
Podporujeme lesní MŠ na cestě k zápisu a fungování v Rejstříku škol a školských zařízení.
Hlídáme legislativní podmínky pro vzdělávání v přírodě a aktivně je zlepšujeme – naplňujeme tím naši hlavní
misi, kterou je udržitelný rozvoj a právo dětí na přírodu.
Poskytujeme konzultace malého rozsahu (krátké dotazy členů prostřednictvím e-mailu, telefonu, Facebooku),
týmové supervize, poradenství v oblasti legislativy a konzultace na míru se slevou.
Poskytujeme pravidla ochrany osobních údajů v lesním klubu a v lesní MŠ podle GDPR formou Kodexu chování.
Vzděláváme průvodce a koordinátory na míru lesním školkám - členové mají slevu na všechny akce ALMŠ
i na semináře spřátelených organizací.
Pořádáme týdenní Letní školu, kde každé členské organizaci garantujeme místo.
Můžete se společně s námi setkávat s průvodci a zakladateli lesních klubů ze zahraničí například na mezinárodních
konferencích, Exkurzi do zahraničních lesních klubů a při dalších příležitostech.

Budeme pro vás pracovat i v roce 2020, máme v plánu zejména následující aktivity:
• Advokační činnost – dokončujeme jednání se zástupci Ministerstva školství a zdravotnictví, jehož výsledkem
bude potřebná novelizace v oblasti školního stravování, a plánujeme otevřít otázku zázemí – staveb;  
• Watchdog – sledujeme příležitosti a ohrožení plynoucí z legislativních změn a včas na ně reagujeme;
• Mediální podpora – posilujeme dobré jméno lesních klubů a MŠ, a důvěru ve vzdělávání dětí v přírodě;
• Posilování pozice lesních školek – oslovíme nové potenciální členy a partnery v rámci České republiky i zahraničí;
• Podpora členů na základě zpětné vazby – provedeme analýzu potřeb členských organizací na základě
legislativního vývoje v České republice, zpětnovazebních dotazníků, výsledků certifikací a kontrol ČŠI;
• Fundraising - budeme upevňovat a rozvíjet firemní fundraising a realizovat projekty s jasným přínosem
pro lesní školky a vzdělávání dětí v přírodě;
• Semináře a Letní škola – pořádáme více než 40 seminářů a v létě se setkáme na Letní škole, abychom podpořili
jak vaší dobrou práci, tak práci odbornic v týmu ALMŠ.
Členské příspěvky pokrývají 40 % provozních nákladů ALMŠ, zbylé finance získáváme  od sponzorů, dárců a z dalších
zdrojů. Bez vaší podpory a semknutí se v jednu silnou skupinu není naše práce možná. Děkujeme, že jste s námi!
Výše členských příspěvků je 6300 Kč pro základní a 5300 Kč pro certifikované členy. Členské příspěvky můžete posílat
dle níže uvedených údajů, nejpozději do 31. 1. 2020. Prosíme nezapomeňte na variabilní symbol i poznámku,
ať vaši platbu dobře přiřadíme. Potvrzení o zaplacení členského příspěvku Vám bude zasláno emailem.
Číslo účtu pro zaslání čl. příspěvků: 2300115060/2010
Poznámka pro příjemce: ČP 2020 a jméno LK/LMŠ
Variabilní symbol: 2020
        Děkujeme a přejeme úspěch vaší lesní školce,
za tým Asociace lesních MŠ,
Tereza Valkounová
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