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POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI

Zakládací listina společnosti vymezuje její poslání následovně: účelem UUUL, z. ú. je
poskytování služeb v oblasti kultury a interaktivního a participativního vzdělávání a
sociální integrace:
-

dětí a mládeže s cílem rozvíjení jejich celkového osobnostního potenciálu

-

žáků, studentů a učitelů základních, středních a vysokých škol a činitelů veřejného
života

-

dospělých

těmito formami:
a. provoz kulturně – vzdělávacího centra pro děti, rodiny a vzdělávací instituce
pro zajištění předmětu činnosti ústavu,
b. tvorba a provoz interaktivních expozic (a případně jednotlivých jejich
expozičních a vzdělávacích komponentů), instalací, tvůrčích laboratoří a
dalších formátů vycházejících z muzejní a divadelní participace,
c. svobodná umělecká činnost a výzkum na poli kreativity, participace a
vzdělávání přes umělecké formy,
d. jednorázové programy, jako jsou workshopy, semináře, přednášky,
e. intervence ve veřejném prostoru,
f. pravidelné kurzy,
g. poradenství, školení a zprostředkovatelská činnost
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PERSONÁLNÍ NÁLEŽITOSTI A ZMĚNY VE SLOŽENÍ ŘÍDÍCÍCH ORGÁNŮ

Společnost přijala 2 osoby do stálého pracovněprávního vztahu na základě grantových
podmínek projektu Školy pro budoucnost. Pro obě pozice je nastavená pracovní doba
10 hodin týdně.
K 31.8.2020 rezignovala na místo funkce členky správní rady Tereza Dobiášová a
k 31.12.2020 Adam Langer.

PŘEHLED ČINNOSTI

Od 15.4.2019 do 31.12.2020 koordinoval UUUL grant z Mezinárodního Visegrádského
fondu "Accelerating children`s museums in V4", který nám pomohl zvýšovat kvalifikaci
manažerů v dětských muzeích v krajinách visegrádské čtyřky. UUUL byl v projektu
hlavním partnerem, který řídil projektové činnosti a mentoroval partnery z dětských
muzeí ze Slovenska, Maďarska a Polska. Organizace měli možnost sdílet své skušenosti
a vědomosti, nahlídnout do dětských muzeí v Itálii a Německu a stát se na 1 rok členem
Mezinárodní asociace dětských muzeí Hands On! Navštívili jsme ve Frankfurtu
mezinárodní profesní konferenci muzejních a galerijních profesionálů pracujících s
dětmi, a za Českou republiku jsme prezentovali situaci na tému Začínající dětské muzea
ve V4.
Projekt byl silně ovlivněn pandemií covidu, která v jeho průběhu vypukla. Kulturní
instituce, které se věnují dětem a spolupracovali s UUULem na tomto projektu, zavřeli
kvůli proticovidovým opatřením návštěvníkům na několik měsíců své brány. Některé je
už nikdy neotevřeli, protože to finančně nebo personálně neustáli. UUULu se podařilo
v rámci projektu těžké chvíle ustát a náš projekt byl nominován jako 1 ze 4
Mezinárodním Visegrádským fondem na ocenění Projekt roku 2020.
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V roce 2020 jsme byli i nadále aktivním členem platformy uMĚNÍM, které pomáhame
s profesionalizací po organizační stránce. Platforma si klade za cíl komplexně rozvíjet
člověka uměním a přispívat k naplňování cílů udržitelného rozvoje. Pracuje na tom, aby
se umění stalo integrální, systematicky podporovanou a oceňovanou součástí
vzdělávání.

UUUL začal v roce 2020 realizovat spolu se Společností pro kreativitu ve vzdělávání a
Centrem pro životní otázky Univerzity Karlovy projekt Školy pro budoucnost. Školáci ze
tří pražských škol budou měnit svět kolem sebe ve spolupráci s experty z různých oblastí.
Výstupem bude konference organizovaná dětmi v květnu 2022. Součástí projektu je náš
koncept Dětského Think Tanku, který rozvíjí expertízu, samostatnost a veřejnou aktivitu
žáků v oblasti udržitelného rozvoje. Je navržen tak, aby děti pochopily základní principy
fungování demokratické společnosti, ale také, aby samy formulovaly, jaký má být svět,
ve kterém chtějí vyrůstat, a aby uvažovaly, na co se chtějí samy v rámci této větší vize
soustředit. Navíc je vyzývá k praktické realizaci, která se stane trenažérem řady klíčových
kompetencí. Pro učitele je příležitostí pro peer-learning a možností integrovat do výuku
“na míru ušité” vstupy vědců a expertů. Program probíha v období 2020-2022.

“Volní jako ptáci - videokonferenční modul“ byl projekt podpořený grantem
Ministerstva kultury. Tato on-line performance s aktivní účastí publika nabídla platformu
pro sdílení a prožívání témat dospívání v čase striktních proticovidových opatření. Byla
určena zejména dospívajícím a mladým lidem, které zaměstnávají témata osobní
identity, vyjádření sebe sama a společenských rolí. Performance byla nabízena školním
kolektivům ZŠ a SŠ či zájmovým skupinám dětí/mládeže ve věku 10+ a
studentům/studentkám VOŠ a VŠ pedagogických, humanitních a uměleckých směrů. V
průběhu října a listopadu 2020 UUUL zrealizoval, ve spolupráci s ND+, 40 zdarma on-line
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představení, převážně pro školy a dále pro zájmová sdružení, s několika představeními
pro dospělé. Představení se zúčastnilo celkem 700 osob.
O představení byl koncem roku 2020 pořád vysoký zájem, protože mnoho studentů bylo
v té době na on-line výuce. Jelikož finanční prostředky na financování projektu z dotace
Ministerstva kultury byly vyčerpané, hledali jsme cesty, jak představení nabízet školám
i nadále zadarmo. Podařilo se nám využít jednoletý grant Hlavního města Prahy v oblasti
kultury a umění „Vzdělání srdce“. Tento projekt nám umožnil realizovat dalších 12
představení „Volní jako ptáci“ v předvánočním období pro 276 účastníků.

Další projekt podpořený grantem Ministerstva kultury “Jak zní svět – digitální
interaktivní kniha“ jsme realizovali v spolupráci se Sladovnou Písek a Vzdělávacím a
kulturním centrem Klášter Broumov v období 1.8.2020 - 30.1.2021. Jak zní svět je
půvabný zvukomalebný workshop, inspirovaný stejnojmennou knihou Hiromi Ogata, je
plný krásných animací, všedních i nevšedních zvuků a her. Tvořivě pracuje s jazykem,
objevuje s dětmi, jak různí lidé a kultury slyší svět, jak vznikají slova, a jak si každý z nás
může s jazykem hrát. Používá principy literární a dramatické výchovy, tvořivé hry a je
určen pro děti 1. - 4. tříd.
Pandemická situace spůsobená covidem nám neumožnila začít testovaní se školami
podle původního plánu - koncem roku 2020. Proto byla testovací fáze přesunuta na rok
2021, a to v rámci festivalu FUK (Festival umění a kreativity ve vzdělávání) v Centru
současného umění DOX.

Interaktivní výstava Leťme vysoko byla vyvinuta, otestována a realizována
v koprodukci tří partnerů: UUUL, Hrát2Objevovat a Sladovna Písek, na základě původní
expozice ZOOM Kindermuseum Wien. Zážitková výstava pro děti a jejich rodiny o lidské
touze létat byla otevřena v Sladovně Písek v období od 1.7.2020 a její ukončení bylo
plánováno v dubnu 2021.
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ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
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