Naplňování cílů
Máme radost, že i v roce 2016 se nám podařilo pokračovat
v pravidelných aktivitách, které se nám osvědčily v minulých
letech. Opět pravidelně fungoval program v našich
2 klubovnách na Husově náměstí v Plzni.
Pracovali jsme na tom, aby tyto prostory byli pro naši činnost
co nejlépe vybavené. V druhé klubovně Motýlek jsme
položili novou podlahu, kterou jsme dostali darem od
Plzeňského kraje. Dále jsme vybavili obě klubovny kvalitními
skříněmi, které nám darovala firma Steelcase. Poté jsme také
díky dalším sponzorským darům koupili nové hračky
a didaktické pomůcky.
Od podzimu se nám podařilo klubový program rozšířit
o Sportovní kroužek díky možnosti zapůjčení tělocvičny
ve stejné budově. Jsme rádi, že se nám podařilo získat větší
finanční prostředky na nájem klubových prostor a můžeme tak
našemu pronajímateli obecně prospěšné organizaci
Dobromysl platit za obě využívané místnosti.
V tomto roce jsme také pokračovali v nabízeném
programu mimo klubovnu. Celkově jsme organizovali 34
jednodenních akcí. Je zde patrná vzrůstající tendence jak v počtu
akcí, tak i celkovém počtu dětí, které se do akcí zapojily.
Tento trend bylo možné dosáhnout díky větší finanční podpoře
od individuálních dárců, díky nimž se letos poprvé rozpočet
organizace ocitl v černých číslech, ale také díky neutuchající
mravenčí práci několika dobrovolníků.

Aktivity naší organizace
Naše organizace se snaží nabídnout kvalitní program
dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, které mají
velmi limitované možnosti trávení volného času. Děti
mají možnost docházet několikrát v týdnu na kroužky
do naší klubovny, která je situovaná v blízkosti
bydliště dětí. Několikrát v měsíci se s dětmi
účastníme kulturních i sportovní akcí.
Každý měsíc vyrážíme s dětmi na výlety do přírody.
V létě pořádáme pobytové tábory v přírodě. Všechny
naše akce mají za cíl nejen dětem předat zábavný
program, ale i je v rámci něho všestranně vzdělávat
a předat jim naše životní hodnoty.

Klubová činnost
Stejně jako v minulých letech je naším hlavním pravidelným
kontaktem s dětmi klubový program. Po celý rok probíhaly
v naší klubovně pravidelně třikrát v týdnu kroužky.
Ve školním roce 2015/2016 se jednalo o kroužek Deskových
her, Hudební kroužek a Kreativní kroužek.
Na kroužku deskových her se děti učí různé karetní,
deskové i jiné hry. Smyslem je naučit děti zábavnou formou
princip naučení se a dodržování pravidel. Mnoho her, které
mám k dispozici, mají výukový charakter. Děti se díky nim
například učí nová anglická slovíčka, názvy zvířat, počítání…
Na hudebním kroužku děti trénovaly české i romské písničky,
s nimiž pak vystupovaly jak na našich vlastních akcích
(Vánoční a Velikonoční slavnost, Husovo náměstí ožívá
pro děti), tak na veřejných (Festival volného času, vystoupení
v Domově Nováček). Kreativní kroužek byl zaměřen
na nejmladší děti. Náplní byly hry, zpívání, vyrábění
a učení se písmen, barev, tvarů a čísel.
Tento kroužek v drobné obměně pokračuje i ve školním roce
2016/2017 pod názvem Písmenka a barvy. V tomto školním roce
také dále probíhá kroužek Deskových her. Dále je klubový
program rozšířen o Výtvarný kroužek a Sportovní kroužek,
který je zaměřený především na starší kluky a hlavní náplní je
fotbal. Tento kroužek jako jediný neprobíhá v našich klubových
prostorách, ale v tělocvičně, která je ale ve stejné budově.
I při sportu se snažíme dětem vštípit princip dodržování
pravidel, fair play a týmového ducha.

Doučování a Motivační
volnočasové aktivity

Ve školním roce 2015/2016 jsme pokračovali s nabídkou
doučování pro školáky. Před kroužky jsme jim pomáhali
s domácími úkoly a procvičovali s nimi potřebnou látku.
Od září jsme se v této oblasti zaměřili spíše na předškolní děti,
jelikož hodně z dětí, kterým se věnujeme, nenavštěvuje žádné
předškolní zařízení a jsou tedy hendikepováni co se týče
získání základních znalostí. Řada našich předškoláků také
vyrůstá v rodinách, kde čeština není mateřský jazyk a doma
mluví převážně romsky nebo slovensky. Proto vidíme velký
význam v našem kontaktu a komunikaci.
Starší děti se i na dále snažíme zábavnou formou vzdělávat
v rámci našeho programu v klubovně.
Velmi se osvědčil systém bodování aktivity na kroužcích
a docházky zapisované do tabulky na nástěnce, aby výsledky
byly dětem stále na očích. Děti mohou dostat 1 až 3 body, podle
svého chování a aktivity. Za získané body jsou děti odměněny
účastí na motivačních jednorázových akcích. Účastníme se jak
sportovních, tak kulturních akcí. Oblíbená je návštěva bazénu,
laser game, zoo, divadla, Techmánie… Kromě toho pravidelně
pořádáme výlety do přírody, kdy zpravidla jedeme vlakem
kousek za Plzeň a následuje pěší výlet, jehož cílem je rozhledna
nebo hrad. Cestou s dětmi sbíráme „kešky“ v rámci hry
Geocaching a s pomocí naučných tabulí i připravených
materiálů se s dětmi učíme o přírodě. V tomto roce jsme
podnikli také jeden vodní výlet na raftech po Úhlavě.
Systém bodování a motivačních odměn se nám osvědčil
i na letním táboře, kdy podobným způsobem byly děti
hodnoceny za aktivity na Workshopech a při plnění služeb.

Letní tábory
V roce 2016 tomu bylo již po páté, co jsme zorganizovali letní tábor. Již potřetí
jsme díky laskavosti Staroboleslavské kapituly, které nám zdarma půjčuje louku,
měli vlastní tábořište v blízkosti Javorné u Toužimi. Opět jako v minulém roce
jsme měli 2 týdenní běhy: jeden pro dívky a jeden pro chlapce. Díky tomuto
uspořádání můžeme zajistit letní tábor pro více dětí - letos celkem 36.
Do 10 podsadových stanů se nám vejde maximálně 20 dětí. Kapacitu
navyšovat nechceme, protože při všech našich aktivitách je pro nás klíčový
individuální přístup ke každému konkrétnímu dítěti. Další výhodou je,
že můžeme celotáborovou hru uzpůsobit pro každou skupinu
(pro dívky více vyrábění, hudebního a tanečního programu a pro chlapce
více fyzicky náročnějších her, lanovka, duely a turnaje).
Letos jsme opět zapojili starší táborníky i do stavby tábořiště.
Tři kluci nám pomáhali na první víkendové stavbě.
Všichni tři se účastnili i následujícího tábora a podílení se na stavbě bylo
pro ně výchovné. Mohli si uvědomit, že jejich práce má smysl, může mít
skvělé ovoce a dokonce je může bavit. Na druhém přípravném víkendu
jsme s sebou měli také 3 předškolní děti, pro které by celotýdenní pobyt byl
příliš dlouhý, ale prodloužený víkend v přírodě pro ně byl mimořádným
zážitkem.
V rámci celotáborové hry si děti užily spoustu her, které byly
rovnoměrně zaměřeny jak na sportovní výkony (běhání, střílení z luku,
slaňování, opičí dráha...), šikovnost (skládání puzzlí, hlavolamů, vyrábění...)
i na vědomosti (kvíz Riskuj, luštění Morseovky, workshopy...).
Týmy společně absolvovaly služby jako (pomoc v kuchyni, se dřevem, chození
pro vodu), tak zábavně naučné workshopy (zdravověda, orientace, příroda,
umělecký). Ze znalostí získaných na workshopech skládali táborníci zkoušky,
za které byli odměněni táborovou měnou „viklák“.
Tato odměna sloužila i pro ohodnocení individuálních výkonů při hrách,
pomoci ostatním, úklidu stanů atd.
Našich táborů se pravidelně účastní studenti z Prahy. Máme z této
spolupráce velikou radost. Studenti se stále aktivněji zapojují i do přípravy
táborů. Valča vyrobila krásné zpěvníky, čímž prudce vzrostla úroveň našich
zpěvů kolem ohně, Týnka maluje a šije krásné rekvizity.... Naši plzenští
dobrovolníci Ester a Valentin se zase naučili hrát na kytaru, aby nás
u táboráku mohli doprovázet. Vždy, když můžeme sklízet ovoce z nějakého
takovéhoto dlouhodobého projektu, jsme vysloveně nadšeni!
Celkově hodnotíme letošní tábor velmi pozitivně. Vidíme opět velký
pokrok jak v úrovni táborového programu, tak v kázni na táboře
i v technickém zázemí, ke kterému velmi přispěla koupě elektrického
křovinořezu (využili jsme při stavbě na dosekání louky) a motorové pily
na dřevo (na doplnění nařezaného dřeva, které naše děti řezaly ruční pilou).
Jsme také rádi, že velkou část nákladů na tábor jsme mohli zaplatit díky
našemu úspěšnému projektu Indiáni z autobusáku na webovém portálu Hithit.
Velice nás potěšilo, že náš projekt podpořilo 44 individuálních sponzorů!

Nejen děti
Máme radost z toho, že se nám během let, kdy působíme
v romské komunitě, podařilo vybudovat důvěrné vztahy nejen
s dětmi, ale i s dospělými. Spolupracujeme se Štěpánem
Horváthem (opakovaný mistr ČR v boxu ve váze do 70 kg)
i taneční skupinou Khamoro Plznatar, s jejíž vedoucí
Moniku Kotlárovou bychom rádi v roce 2017 zaměstnali
v naší organizaci na plný úvazek. Dále se v roce 2016 v naší
klubovně scházela romská církev Šalom. Klubovnu využívali
dospělí Romové ke své komunitní činnosti.
Jejich představitel Milan Pišta byl rok zaměstnán v naší
organizaci na plný úvazek a podílel se na naší práci
s romskými dětmi, např. vedl hudební kroužek.
Dále jsme se na doporučení Krajské koordinátorky pro
romské záležitosti dlouhodobě věnovali představitelům spolku
Roma Plznatar, který jsme jim pomáhali založit.
Tradičně také každý rok navštěvujeme divadelní představení,
ve kterém účinkuje operní pěvec Mgr. Mirek Bartoš - Rom,
který se dokázal důstojně zařadit do naší společnosti - vystudoval
vysokou školu, má angažmá v Divadle Josefa Kajetána Tyla.
Mirek nás vždy po představení přijde pozdravit a povzbudit.
Sám měl velmi problematické dětství a svůj životní boj zatím
vyhrává :-).
V neposlední řadě se na nás obrací rodiče našich dětí,
abychom jim poradili v běžných životních situacích, např.
komunikace s úřady, vztahy v rodině a podobně.
Přestože naše hlavní činnost je zaměřena na práci s dětmi
a dospělým se věnujeme jen okrajově jako reakci na jejich
iniciativu, velice si těchto vztahů a této důvěry vážíme.

Prezentace organizace
a fundraising

Pravidelně se snažíme prezentovat naši organizaci. V roce 2016 jsme se účastnili
Festivalu volné času, kde jsme společně s řadou dalších skupin prezentovali naši
činnost. Na Husově náměstí, kde především působíme, jsme zorganizovali
program Husovo náměstí ožívá pro děti, kterého se zúčastnilo několik set
lidí z řad dětí i dospělých.
Dále jsme v naší klubovně uspořádali již tradiční Velikonoční i Vánoční
slavnost. S účastníky našich kroužků vždy secvičíme divadlo a písničky.
Dále máme vždy připravené tématické poselství k danému svátku. Máme
také radost z dlouholeté spolupráce s organizacemi Žongleros a Khamoro
Plznatar, které náš program vždy zpestří dětským vystoupením s obručemi
a romským tancem. Tyto akce jsou pro nás vždy příležitostí pozvat
do našich klubových prostor rodiče dětí, které k nám docházejí, i širokou
veřejnost. Velice si vážíme účasti našich pravidelných sponzorů
a na Vánoční slavnosti nás navštívila i náměstskyně pana hejtmana
Mgr. Ivana Bartošová!
S našimi dětmi jsme se také zapojili do akce Obchůdky s Albertem.
V rámci výtvarného kroužku jsme s dětmi vyráběli netradiční vánoční
ozdoby a další drobné předměty. Ty jsme pak měli možnost prodávat ve
stánku v Albertu v plzeňské Plaze. Vydělané peníze jsme použili na návštěvu
laser gamu a zoo. Díky těmto financím jsme mohli tyto dražší akce zaplatit více
dětem (14 dětí si užilo 2 hry laser game a 18 dětí jsme vzali do zoo). Obě akce
byly určeny pro děti, které se zapojily do vyrábění nebo prodeje a byly tak
pro ně přímou motivací. I tato akce přispěla k prezentaci naši organizace.
Pravidelně dále oslovujeme studenty Západočeské univerzity.
Díky spolupráci s několika kantory máme možnost je oslovovat v rámci
vysokoškolských přednášek. V tomto roce proběhly 3 takovéto přednášky.
Naši práci se snažíme propagovat i online. Kromě našich webových stránek,
které fungují již řadu let, využíváme i facebookovou stránku. Na konci roku
naši stránku pravidelně sledovalo 219 lidí a počet našich fanoušků stále roste.
Naše stránka nám také zjednodušuje organizování akcí a komunikaci s dětmi
i rodiči. Velikou radost máme i z našeho YouTubového kanálu. V minulých
letech jsme zakoupili kameru a kvalitní fotoaparáty. V loňském roce naši
dobrovolníci absolvovali kurz na tvorbu videí a letos jsme se mohli těšit
hned z několika krátkých reportáží z našich akcí.
Nadále také využíváme webového portálu Umsemumtam.cz.
Celkem 4 dobrovolníci nám tak pomohli například s grafikou Výroční
zprávy, pozvánky na Vánoční slavnost, novým logem organizace atd.
Užitečný je pro nás i portál Zapojimse.cz, který organizuje dobrovolnické
dny. V rámci nich nám pomohlo 6 dobrovolníků z různých firem při akci
výlet do Zoologické zahrady a návštěva Techmánie. Díky této pomoci
můžeme tak organizovat i akce, které bychom sami kapacitně nezvládli.
S pomocí dobrovolníků s námi do Zoo mohlo jít 36 našich dětí
a dalších 5 z Khamoro Plznatar, kterým jsme touto formou poděkovali
za dlouholetou spolupráci. Je milé vidět, že se k nám někteří dobrovolníci
v rámci dobrovolnických dnů opakovaně vrací, či naši organizaci
sledují a podporují.

Kurzy a semináře
I v roce 2016 se naši zaměstnanci i dobrovolníci snažili rozšiřovat
své znalosti a kvalifikace pomocí řady kurzů. V únoru 2016
se naše předsedkyně zúčastnila projektu Mobility Taster
v Helsinkách a navázala zde kontakty se zástupci podobně
zaměřených organizací z členských i nečlenských zemí EU.
Tento kurz nám pomohl získat akreditace EDS – Evropské
dobrovolné služby.
V příštích letech bychom rádi tyto kontakty a akreditace
využili a zapojili se do programu Erasmus +.
V létě absolvovala Pavla Macháňová týdenní kurz
Základů digitální fotografie pořádaný Fakultou designu
a umění. Pozitivně hodnotíme zlepšení úrovně fotografií
z našich akcí, jak díky zakoupení kvalitních fotoaparátů
v minulých letech, tak i díky zlepšování dovedností našich
dobrovolníků.
Velmi přínosný byl i víkend pro dobrovolníky, který jsme
zrealizovali v říjnu. Reagovali jsme tím na přání našich
neplzeňských dobrovolníků, kteří s námi pravidelně jezdí na
tábory, abychom se sešli během roku i bez dětí a měli čas se sdílet,
zhodnotit tábor i společně plánovat příští rok.
Oblíbenou aktivitou na našich táborech i jiných akcích je
střelba z luku. Děti mají možnost si aktivitu vyzkoušet například
v rámci táborových workshopů. Abychom zkvalitnili instruktáž
a odbornost vedení dětí při střelbě, tak náš dobrovolník
Valentin Papazian absolvoval na podzim základní
lukostřelecký kurs a lukostřelbě se hodlá věnovat
i v příštím roce.

Cíle pro rok 2017
Jsme spokojeni se stávajícím zaměřením a skladbou naší činnosti a proto
v ní bude organizace i nadále pokračovat a prohlubovat ji i v letošním roce.
Klubové činnosti se pouze mírně dotkne stěhování do menších prostor
v rámci objektu. U kroužků a výletů bude kladen větší důraz na
organizační a materiálovou připravenost, jako např. zdokonalení
docházkové evidence, zvětšení nástěnných ploch pro informování
dětí o akcích atd.
Letní tábor si také od svého prvního ročníku prošel mnoha
změnami a i nadále je co zlepšovat. Osvědčil se systém tábora
skautského typu - ve volné přírodě a daleko od domova se spaním
v podsadových stanech a tee-pee. Taktéž se jako velmi přínosný
ukázal propracovaný táborový řád s důrazem na disciplinu a kázeň.
Taktéž by bylo vhodné pro odlehčení kumulovaných funkcí hlavní
vedoucí obsadit funkci kuchařky a zdravotníka novými dobrovolníky,
proto chceme v příštím roce vyslat dva dobrovolníky na kurz
Zdravotník zotavovacích akcí.
Po materiální stránce se na táboře zaměříme na dovybavení
kuchyně potřebným nářadím a nádobím, včetně barelu s kohoutkem
na mytí rukou před jídlem. Taktéž bude nutné dovybavit záznamovou
techniku dodatečnými bateriemi. A v neposlední řadě bychom chtěli
dokoupit hangár, ve kterém by vedoucí měli možnost mít porady bez
přítomnosti dětí a který by v nepřízni počasí plnil přes den funkci
společenské místnosti. Jako záložní zdroj elektrické energie bychom rádi
zakoupili elektrocentrálu.
Ostatní akce jako Vánoční a Velikonoční slavnosti, výlety do
přírody, bonusové akce a účast na akcích jiných subjektů zachováme
ve stejném rozsahu jako v roce předešlém. Rádi bychom zlepšili kvalitu
námi pořádaných akcí pro veřejnost zapojením většího množství
dobrovolníků, kteří by pomohli s organizaci. Obzvláště velký důraz
bychom rádi kladli na získání dobrovolníků, kteří by se ujali role
moderátora a zvukaře. Zároveň bude potřebné zařadit do plánování
generální zkoušku několik dní dopředu.
Rádi bychom se i v dalším roce zaměřili na získávání příspěvků
od soukromých dárců a celkové zlepšení financování naší organizace.
V tomto ohledu jsme udělali v minulém roce velký pokrok a je to také
znát na množství a kvalitě odvedené práce. Přesto ale zůstává většina
pořádaných aktivit na principu dobrovolnictví bez finanční odměny
a to i v případě předsedkyně organizace, která dlouhodobě pracuje za
minimální mzdu.
Byli bychom rádi, kdyby se toto do příštího roku změnilo.

Statistiky
Průměrný počet zaměstnanců na plný úvazek

1,75

Zaměstnanci na dohody

3

Dobrovolníci

25

Děti na týdenním letním táboře

36

Děti do 18 let v kontaktu s námi

98

(20 dívek a 16 chlapců)

Z toho pravidelný kontakt
(min. jednou v měsíci)

53

Předškolní děti

22

Pravidelné kroužky

3-4

Motivační jednorázové akce

16

Celodenní výlety do přírody

7

(bazén, zoo, Techmánie, laser game, divadlo….)

Prezentace organizace
Přespávačky v klubovně

9
2

Aktivní dobrovolníci

a Zaměstnanci
Zaměstnanci
Pavla Fáberová
Milan Pišta

Aktivní dobrovolníci
Aleš Fáber
Pavla Macháňová
Radek Macháň
Johanka Papazianová
Ester Papazianová
Valentin Papazian
Marie Papazianová
Valerie Jelínková
Valentýna Jelínková
Anna Beránková
Michal Čečrle
Ilona Kohoutová
Stáňa Kašparová
Petra Malinská
František Veličkov

6 dobrovolníků jednorázově podpořilo naši
organizaci v rámci dobrovolnických dnů
organizovaných přes portál Zapojimse.cz
4 dobrovolníci nám pomohli s grafikou a
prezentací organizace díky protálu Umsemumtam.cz

