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Asociácia detských lesných klubov na Slovensku vznikla v roku 2017. Jej hlavným cieľom je podporovať
vzdelávanie a výchovu detí v pravidelnom kontakte s prírodou v súlade s princípmi trvalej udržateľnosti,
environmentálnej výchovy a slobodného vzdelávania. Asociácia je celoštátnou organizáciou zastrešujúcou
subjekty zamerané na výchovu a vzdelávanie detí v pravidelnom kontakte s prírodou.

V súčasnosti Asociácia združuje 39 detských lesných klubov z celého Slovenska (27 riadnych a 12 pridružených
členov, stav k 31.12.2021). Okrem sieťovania združených organizácií a ich aktívnej podpory sa tiež venuje
advokačnej a osvetovej činnosti.



STRETNUTIA V ROKU 2021

- 2 členské schôdze (na jar a na jeseň) sa udiali v online priestore

- v lete sme zorganizovali víkendové stretnutie členov Rady ADLK na Šachtičkách pri Banskej Bystrici

- zrealizovali sme prvé neformálne diskusné online stretnutie členov (mimo členských schôdzí)



SPOLUPRÁCE V ROKU 2021

Začali sme intenzívne spolupracovať so Štátnym pedagogickým ústavom na príprave experimentálneho
overovania lesných klubov ako predškolských zariadení. Absolvovali sme viacero online stretnutí so
zástupkyňami ŠPÚ, s ktorými postupne vytvárame projekt experimentálneho overovania.

S našimi zahraničnými partnermi spolupracujeme na projekte podporenom v rámci Erasmus+ (viac info nižšie).

V roku 2021 sme vznikajúcim aj existujúcim klubom poskytli desiatky hodín konzultácií. Veľmi nás teší, že táto
naša snaha je odmenená zvyšovaním počtu lesných klubov na Slovensku, aj zvyšovaním počtu členov ADLK.



PROJEKT ERASMUS+ V ROKU 2021

V druhej polovici roku 2020 sme sa stali úspešnými žiadateľmi v programe Erasmus+, čo je program EÚ pre
vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Počas rokov 2021 – 2022 budeme spoločne s partnermi realizovať
projekt School readiness in forest kindergartens.
Prioritou tohto projektu je zlepšiť profesionálny rozvoj pedagógov pracujúcich s deťmi v predškolskom veku v
prírodnom prostredí. Projekt zahŕňa učiteľov lesných materských škôl zo štyroch partnerských organizácií
(Slovensko, Španielsko, Litva a Rumunsko).
V roku 2022 sme zrealizovali jedno nadnárodné projektové stretnutie (uskutočnilo sa online) a jeden tréning pre
učiteľov. Ten sa udial vo Vilniuse, v partnerskej lesnej materskej škole Lauko Darželis. Tréningu sa zúčastnili tri
zástupkyne zo Slovenska, z troch rôznych lesných klubov.



LEGISLATÍVA 2021

Vo februári sme vypracovali pripomienku k návrhu novely školského zákona. Našu pripomienku svojim
podpisom podporilo viac ako 1300 ľudí.
V júni sme sa na Ministerstve školstva stretli s pánom ministrom Gröhlingom, pánom poslancom Slobodom a
ďalšími zástupcami Ministerstva školstva, s ktorými sme hovorili o ďalšom postupe na vytvorení vhodného
legislatívneho rámca pre lesné kluby na Slovensku.
V septembri sa do parlamentu dostal poslanecký návrh, ktorý mohol lesné kluby dostať do registra
predprimárnych zariadení. V decembrovom hlasovaní však bohužiaľ tento návrh neprešiel o jeden hlas.



PODPORA VZNIKAJÚCIM KLUBOM

Vznikla pracovná skupina na prípravu Manuálu pre vznikajúce detské lesné kluby. Spojili sa v nej skúsení ľudia z
rôznych lesných klubov na Slovensku, aby odovzdali svoje skúsenosti tým, ktorí práve na túto cestu nastupujú.
Nájdete v nej informácie o zakladaní, prevádzke, odporúčania a dobré tipy o koncepčných východiskách,
zázemí, bezpečnosti, režime dňa... A mnoho ďalších informácií.

V začatej práci chceme pokračovať aj v roku 2022 a pripravovanú brožúru dokončiť tak, aby bola užitočná pre
všetkých záujemcov.
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