CIPÍSEK
Závěrečná zpráva 2010
V roce 2010 bylo v projektu 11 dětí z naší cílové skupiny, většina z nich se pravidelně účastnila
stěžejních akcí (tábor, výlet). Jednou týdně byly pořádány schůzky v klubovně, které nabízely
sociálně-aktivizační program. Stejně jako v minulých letech i v roce 2010 byl pořádán jarní a podzimní
výlet a letní tábor. Pořádali jsme i jednodenní výlety, kterých bylo více než předchozí rok.

Vedení projektu
Předseda INEX SDA Brno:

Mgr. Jaroslav Kundrát

Koordinátorka projektu:

Ing. Petra Nováčková

Psycholog a metodik projektu:

Mgr. Zuzana Pokorná

Šéfredaktor časopisu Klokánek, fundraising, propagace:

Veronika Chmelíková

Public Relations, nábory dobrovolníků:

Martina Adamčíková

Děti
V roce 2010 bylo v projektu 11 dětí. Naprostá většina z nich jsou už naši dlouhodobí klienti. Pro tento
rok bylo charakteristické to, že nám nepřibylo mnoho nových klientů. Zvláště z tohoto důvodu rostl
průměrný věk dětí v projektu. Je pro ně tedy třeba vytvářet náročnější program a věnovat se jiným
tématům než v minulosti. Toto se nám dařilo. I z tohoto důvodu jsme například jako téma jarního
výletu zvolili ‚puťák‘. Nebyli jsme si jisti, jak se tato nová aktivita bude dětem líbit. Nakonec jsme
museli konstatovat, že měla obrovský úspěch.
Stále více vidíme, že většina problémů našich klientů pramení z rodinného prostředí. I proto byla
rodičům nabídnuta účast v rodičovské skupině, kde by mohli s psychologem řešit problémy, se
kterými se setkávají při výchově dětí. Tato skupina nicméně pro malý zájem rodičů nebyla otevřena.

Dobrovolníci
V projektu máme stabilní tým dobrovolníků, který je tvořen převážně vysokoškolskými studenty
z Brna. Počet dobrovolníků, kteří působili v projektu v roce 2010, byl 12. Mnoho z nich v tomto roce
končilo školu a i z tohoto důvodu nebyla jejich účast ideální.
Docházka
dobrovolníků na
akcích v %
Počet dobrovolníků
I. pololetí
Počet dobrovolníků
II. pololetí
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Docházka
dobrovolníků na
schůzkách v %
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Počet dobrovolníků
I. pololetí
Počet dobrovolníků
II. pololetí

Schůzky
Pravidelné dvouhodinové schůzky byly pořádány každý týden ve čtvrtek, vyjma letních prázdnin
a září. Celkově jich v roce 2010 bylo 33. Konaly se obvykle v pronajaté klubovně v Králově Poli.
Program tvořily aktivity napomáhající vytváření pozitivního sebeobrazu dítěte, podporující lepší
zapojení dětí do kolektivu vrstevníků, dodržování pravidel a respektu k autoritám a v neposlední řadě
mezi aktivitami bylo i environmentální vzdělávání (EVVO), poznávání Brna a okolní přírody.
Namátkou vybraný program: Bruslení (14. 1. 2010); Výroba fotorománu na téma „Šikana“ (21. 1.
2010); Psychosociální hry (25. 2. 2010); Hry ve městě, znalost Brna, práce s městským plánem (8. 4.
2010); Tvorba videa „Co nás baví“ (3. 6. 2010); Hry s tématikou třídění odpadu (30. 9. 2010); Hry
podporující toleranci ke starší generaci (7. 10. 2010); Návštěva Mincmistrovského sklepa – nově
otevřená expozice týkající se historie Brna (2. 12. 2010)
Docházka dětí
na schůzky v %
Počet dětí
I. pololetí
Počet dětí
II. pololetí

0 - 20%

21 - 49 %

50 - 69%

70 - 99%

100%

celkem

1

0

1
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1

3
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5

1
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Akce
Divadelní představení Tajemství pralesa
 Datum: 7. 2. 2010
 Počet dětí: 4
 Počet dobrovolníků: 5
Horolezecká stěna
 Datum 20. 3. 2010
 Počet dětí: 2
 Počet dobrovolníků: 3
Výlet k hradu Veveří
 Datum 10. 4. 2010
 Počet dětí: 8
 Počet dobrovolníků: 6

Jungle park





Datum 24. 4. 2010
Počet dětí: 7
Počet dobrovolníků: 6
Na konci dubna jsme navštívili Jungle park, lanové centrum. Celý den byl velkým
zážitkem pro děti i dobrovolníky. Vše začalo přejezdem nad řekou Svratkou na kladce
a laně a pokračovalo 33 lanovými překážkami až v sedmimetrové výšce. K zvládnutí
celé trasy bylo třeba odvahy a často i sebepřekonání.

Inline bruslení
 Datum 16. 5. 2010
 Počet dětí: 4
 Počet dobrovolníků: 3
Jarní výlet





Slavkov u Brna




Podzimí výlet





Datum 4. 6. -6. 6. 2010
Počet dětí: 7
Počet dobrovolníků: 3
Jarní výlet je tradiční víkendová akce. Díky pěknému počasí a účasti starších dětí se
nám povedlo realizovat dlouho odkládaný plán – puťák. Tato aktivita zaznamenala
velký úspěch. Pro děti bylo velkým zážitkem spaní pod hvězdnou oblohou, východ
slunce i radost ze sportovního výkonu. Trasa vedla z Adamova na Sarý Hrad, kde jsme
strávili první noc. Po ránu jsme hrad navštívili a vydali se přes Vranov na Babí lom,
kde jsme na rozhledně strávili druhou noc. V neděli jsme sešli do Kuřimi a navštívili
kozí a ovčí farmu.

Datum 17.10 2010
Počet dětí: 10
Počet dobrovolníků: 3
Během sobotního dne jsme navštívili památník bitvy u Slavkova a mohylu Míru.

Datum: 12-14. 11. 2010
Počet dětí: 8
Počet dobrovolníků: 6
Výlet se odehrával poblíž Buchlovic. V sobotu byl na programu výlet po okolí, večer
jsme pro děti připravili soutěž ve družstvech a zahráli jsme si deskovou hru Aktivity.

Mikuláš





Datum: 5.12.2010
Počet dětí: 3
Počet dobrovolníků: 2
V podvečer Mikuláše jsme s dětmi strávili na bruslích a poté dostali odměnu
v podobě návštěvy kina.

Docházka dětí
na akce v %
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Supervize
V roce 2010 měly supervize dva hlavní účely, supervizní pod vedením projektové psycholožky
a organizační pod vedením koordinátora.
Supervize byly pořádány každý měsíc, vyjma letních prázdnin v následujících termínech: 25.1., 25.2.,
29.3., 29.4, 31.5, 17.6, 30.9., 21.10, 6.12, 17.12.

Besedy
Na besedách mají dobrovolníci možnost si prohloubit své znalosti obzvláště z psychologie a
sociologie, vyslechnout přednášku a diskutovat s ostatními na dané téma. Účast na besedách je
dobrovolná, průměrně se besed účastnilo okolo 7 dobrovolníků.
Termíny a témata besed byla následující:





Agrese - 14. 1. 2010, přednášející Mgr. Zuzana Pokorná
Náhradní rodinná péče - 4. 2. 2010, přednášející Mgr. Jaroslav Kundrát
Agrese II - 11. 2. 2010, přednášející Mgr. Zuzana Pokorná
S0S vesničky - 20. 5. 2010

Tábor
Táboru je věnována Závěrečná zpráva z tábora.

Zhodnocení
U dětí, které se projektu účastní, dochází k žádanému vývoji. Vidíme, že dlouhodobá a pravidelná
účast v projektu je pro naše klienty přínosná.
Jako největší riziko projektu vnímám nedostatek dobrovolníků. Shánění lidí se zájmem o dobrovolnou
práci je rok od roku těžší. Hlavní příčinu vidím v tom, že na dobrovolníky máme přísné požadavky
(musí projít psychologickými testy) a dále v tom, že projekt je časově náročný.
Všem dobrovolníkům, sponzorům a dalším sympatizantům projektu patří můj dík.
Petra Nováčková
Koordinátor projektu

