9. ročník neziskového projektu ŽIVOT NENÍ ZEBRA
Zlín, 9. března 2015

Studenti Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně připravují v rámci předmětu Projektů
neziskových organizací již 9. ročník studentského projektu Život není zebra. Jedná se o dvoutýdenní
výstavu NNO, která proběhne od 13. do 24. dubna 2015 v 14|15 Baťově institutu ve Zlíně a nově
také od 27. dubna do 11. května 2015 v Trenčíně. Svou činnost zde budou prezentovat neziskové
organizace Zlínského i Trenčínského kraje, součástí výstavy bude rovněž poutavý program.
V letošním roce, díky partnerství Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Trenčianské univerzity Alexandra
Dubčeka v Trenčíně, se Vám představí šedesát nestátních neziskových organizací z partnerských
krajů. Součástí výstavy budou rovněž workshopy, přednášky, dny otevřených dveří a nově i speciální
„meeting“, na kterém se setkáte s prezentací výrobků neziskových organizací z České republiky a
Slovenska.
Začátek výstavy proběhne 13. dubna 2015 v 18.00 hodin v 14|15 Baťově institutu. „Srdečně všechny
zveme na tradiční zahájení formou vernisáže, kde Vám budou představeny všechny vystavující
neziskové organizace a těšit se můžete i na zajímavý doprovodný program,“ vzkazuje manažerka
projektu, Iva Honzková.
Již následující den, 14. dubna 2015, bude pro školy od 9:00 hodin a pro veřejnost od 12.00 hodin
probíhat „Meeting neziskových organizací“. Zde se Vám představí vystavující neziskové organizace,
budete mít možnost vidět také např. výrobu bot, tvorbu krajek i samotné krajkové výrobky, výcvik
poštovních holubů či folklorní tance. Jako na správném jarmarku Vás bude lákat vůně klobás i
valašských frgálů, které můžete ochutnat.
Veškeré aktivity jsou určeny pro všechny věkové kategorie, tak nenechávejte svůj život černobílý a
přijďte si užít dny plné zábavy, ale i poučení!
Kompletní program výstavy naleznete na www.zebra.utb.cz nebo na Facebooku Život není zebra.
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