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… jak to de?
Nadační fond obětem holocaustu 
podpořil etické prožitkové programy 
pro střední školy
Nadační fond obětem holocaustu podpořil částkou 15 tisíc Kč 
realizaci etických programů proti xenofobii a rasismu ŠÍP ČASU. 
Program vede studenty k tomu, že je nutné postavit se projevům 
násilí a  xenofobním či rasistickým tendencím ve vlastním okolí. 
Dvouhodinové strukturované drama propojuje metody a techniky 
dramatické výchovy například s promítáním filmového dokumen-
tu o současných podobách neonacismu a jeho stoupencích, kteří 
popírají holocaust. Seznamuje studenty s nacis-
tickým válečným zločincem, jehož 
osud mají možnost postupně 
rozkrývat.

Tloušťka 1 bTloušťka 1 b

Hostili jsme 
DRUHÉ SETKÁNÍ 
DRAMACENTER
Na konci února se v našem Dramacentru setkali zástupci všech 
devíti organizací sdružených v Asociaci dramacenter ČR. Během 
tří dnů si stihli předat inspiraci v ukázkových dramatických progra-
mech pro školy. Program Létající dědeček brněnského Labyrintu 
z Lužánek se věnoval tomu, jaký vztah mají děti ke svým praro-
dičům, lektoři z Divadla loutek Ostrava nám ukázali, co všechno 
může být loutkou, pražská Divadelta z. s. přivezla divadlo fórum 
o  problémech s  alkoholem u mladistvých a jako doma se cítila 
naše lektorka Magda Strejčková, která dětem ukázala, jak hravá 
a krásná je poezie Radka Malého.

Během dvoudenní dílny s maďarským lektorem Gáborem Ta-
kácsem z  budapešťského dramacentra Káva se mohli účastníci 
dozvědět, na jakých principech staví své divadelní projekty jinde 
v Evropě.

Asociace dramacenter ČR plánuje učinit další kroky v celore-
publikové propagaci dramatických metod a technik a hlavně v pro-
pagaci konkrétní nabídky všech programů členských organizací. 
Všechna dramacentra se shodla, že hlavním z následujících cílů je 
umět o potřebnosti divadla ve výchově a o nutnosti existence po-
dobných organizací přesvědčit nejen školy, ale také státní orgány. 
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podpořeno z programu švýcarsko-české spolupráce

DRUHÉ 
SETKÁNÍ 
DRAMACENTER
21-23-2_2014
OLOMOUC

Sdružení D Olomouc 
a Asociace dramacenter České republiky

pořádají

Dramacentrum Sdružení D 
(třída 17. listopadu 43, Olomouc) 
a divadelní sál K3 Uměleckého centra UP 
(Univerzitní 3, Olomouc)

Letos už prošlo 25 programy 

v Dramacentru 500 dětí!

Programů na školách proběhlo již  

56 a zúčastnilo se jich 1300 dětí!

DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU!
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PODĚS už vyrostl, je mu letos 10 let!
Na Poděsu, krajském kole Dětské scény, přehlídky dětských diva-
del, budete 12. a 13. dubna vidět rovnou 10 dětských divadelních 
představení. A také jedno představení dospělácké – po loňském 
Budulínkovi Naivního divadla Liberec zahrají na letošním Poděsu 
Športniki, kteří přivezou úspěšné loutkové představení Back to 
Bullerbyn, volně na motivy známé knihy Astrid Lindgrenové.

Kromě inspirativního představení čeká 100 malých účastníků 
tradičně také práce v divadelních dílnách. A to rovnou ve dvou 
– v dílně her a improvizací, kde se mezi sebou budou moci se-
známit členové různých souborů, a v rozborové dílně, která dětem 
pomůže pochopit názory odborné poroty, ale i veškerého publi-
ka. Podobně je pro vedoucí souborů připraven klasický pohovor 
s porotou, která jim předá zpětnou vazbu k  práci s dětmi.

JAK TO DE? • ROČNÍK 3, ČÍSLO 1 • DUBEN 2014 • WWW.SDRUZENID.CZ • SKYPE: DRAMACENTRUM

Kontaktujte nás:
V případě zájmu o prožitkový program pro vaši školu 
kontaktujte programovou koordinátorku Sdružení D  
Marcelu Nesvadbovou na tel. +420 733 104 076 nebo  
na e-mailové adrese programy@sdruzenid.cz. 
V případě jakéhokoliv jiného dotazu pište na  
info@sdruzenid.cz. Sledujte naše internetové stránky 
www.sdruzenid.cz a staňte se našimi přáteli na 
www.facebook.com/SdruzeniD.

BIG BROTHER: HLEDÁME DOBROVOLNÍKY 
PRO PRÁCI S DĚTMI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Projekt KLUBY NA CESTĚ, který chce zvýšit možnosti dětí z dět-
ských domovů na kvalitní samostatný život, běží úspěšně už druhý 
rok. Letos bude pokračovat aktivitou Big Brother / Big Sister, která spočívá ve 
vrstevnickém provázení mladistvých z dětských domovů. Vrstevnické doprovázení 
„jeden na jednoho“ je ověřenou formou práce s  problémovými dětmi, která jim 
zprostředkovává přirozený vzor neformálního charakteru a pomáhá jim lépe se při-
pravit na samostatný život po opuštění dětského domova.

Pro projekt hledáme 15 dobrovolníků, kteří se budou v období od září 2014 do 
dubna 2015 věnovat 15 mladistvým z dětských domovů po dobu asi 3 hodin týdně.

POKUD MÁTE ZÁJEM DOZVĚDĚT SE VÍC, KONTAKTUJTE PROSÍM funds2@sdruzenid.cz.
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Připravujeme projekt na prevenci 
kyberšikany
Chystáme nové divadlo fórum, tentokrát se bude dotýkat otázek 
kyberšikany a utlačujících tendencí hlavně v prostředí internetu. 
Plánujeme oslovit základní školy ve větších městech na Moravě, 
ve Slezsku a ve východních Čechách. Žáci vybraných škol se zú-
častní divadelního představení, do jehož průběhu budou moci za-
sahovat se svými vlastními návrhy řešení a budou tak moci zmírnit 
tragický závěr protagonistova příběhu. Bezprostředně na prožit-
kový program bude navazovat vrstevnická kampaň, díky které se 
myšlenka „nenávist na internet nepatří“ dostane do povědomí celé 
školy a následně i mimo ni.

V  rámci projektu plánujeme vytvořit speciální webové stránky 
– rozcestník, který pomůže obětem projevů kyberšikany nebo je-
jich blízkým zorientovat se v možnostech řešení a pomoci. Sou-
částí plánovaného projektu je také rozšíření know-how programu 
a kampaně organizacím sdruženým v Asociaci dramacenter z celé 
České republiky. 
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