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 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce 

 

Vznik Dramacentra 

Díky finanční podpoře Nadace Partnerství 
může nyní vzniknout mimořádný prostor pro 
naši práci se školními kolektivy. Jeho výhoda 
spočívá v prvé řadě v tom, že se prožitkové 
programy nebudou konat v nevyhovujícím 
školním prostředí, které je pro kreativní práci 
příliš uniformní a sterilní. Program také 
nebude narušován lidmi zvenčí, pravidelným 
zvoněním. Další nespornou výhodou 
vlastního prostoru je možnost většího 
„čarování“ s atmosférou příběhového dra- 
 
 
 
 
 
 
 

matu a tím dosažený hlubší prožitek – to vše 
díky plnému technickému vybavení
Dramacentra (projektor a promítací plátno, 
zatemnění místnosti, veškerá elektro-
technika apod.). Dramacentrum se tak stane 
prostorem pro soustředěnou, podnětnou 
a kreativní práci, kde nebudou programy 
narušovány žádnými vnějšími vlivy. Věříme, 
že právě díky těmto podmínkám bude práce 
s kolektivem o to působivější a podnětnější. 

VŠUDYBYL 

Oproti klasickým prožitkovým 
programům, se kterými navštěvujeme školy, 
spočívá inovativnost výchovného působení 
v rámci Dramacentra v intenzivnější práci 
s třídním kolektivem. Zatímco běžně se 
setkáváme se třídou maximálně 1 x ročně 
v jejich škole (max. 2 vyučovací hodiny), nový 
přístup nám umožní setkat se s třídou 3 x 
ročně (celkem 9 vyučovacích hodin) ve spe-
ciálním prostoru a následně pak ještě za 
přítomnosti psychologa, a tak zásadněji o-
vlivnit jejich postoje. 

Roční preventivní program je rozdělen 
do tří setkání: 

O CO NÁM V DRAMACENTRU JDE? 
 

1. setkání: Sociálně psychologický 
výcvik – seznámení se s kolektivem, navo-
zení skupinové spolupráce. 

 2. setkání: Strukturované příběhové 
drama – škola si ve spolupráci s psycho-
logem volí, jaké zaměření programu by bylo 
pro jejich školu a zapojenou třídu nejvíce 
vhodné. 

3. setkání: Příběhové drama s prvky 
divadla fórum – metoda, ve které mohou 
diváci svými návrhy a osobními vstupy 
ovlivnit další směřování příběhu. Současně 
jim metoda umožňuje vyjádřit svůj názor, 
konfrontovat ho s ostatními, hledat řešení. 

Nadace Partnerství 
podpo řila blokovým 

grantem žádost 
Sdružení D a projekt 

Příběhové drama 
jako nástroj sociální 
prevence na školách 
v Olomouckém kraji 

se tak stal jedním 
z 8 podpo řených 

v oblasti 
poskytování 

sociálních služeb. 
Díky této podpo ře 

vznikne v Olomouci 
Dramacentrum. 

 
Ještě nervózní  lektoři se připravují 
na program v Dramacentru 

První návštěvníci 
Dramacentra Sdružení D 
v Olomouci před 
„testovacím“ programem 

Vážení příznivci Sdružení D, 
vážení kolegové, držíte 
v rukou první oficiální 

newsletter naší neziskové 
organizace. Přestože naše 
sdružení funguje již od roku 
2000, stojíme v tomto roce 

na začátku nové cesty. 
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Lektorka Alena Palarčíková v akci s dětmi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJTE NÁS 
 
V případě zájmu o program v Dramacentru či v případě jakéhokoliv jiného dotazu kontaktujte koordinátorku – Marcelu Nesvadbovou:  
tel: +420 733 104 076, e-mail: programy@sdruzenid.cz . 
Sledujte naše internetové stránky http://www.sdruzenid.cz/ 
Připojte se na náš profil na Facebooku http://www.facebook.com/SdruzeniD/ . 

 

 

 
Všu 
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kype 

Dřevovýroba Sudolský , Grapo, s. r. o., 
Hager podlahy Olomouc, s. r. o. , Milos -
lav Konrád, Koupelny JaS , Malířství 
KK, s. r. o. , Toma Olomouc a. s.  

V neposlední řadě děkujeme 
i všem členům a přátelům Sdružení D, 
kteří nám pomohli přestavbu úspěšně 
dokončit. Díky nim může být zkušební 
provoz Dramacentra zahájen již v listo-
padu 2012. 

DRAMACENTRUM DĚKUJE 
 Nový prostor Sdružení D je po ně-

kolikaměsíční práci téměř hotov. Je plně funkční 
a téměř plně vybavený. A kdo nám pomohl toho 
všeho dosáhnout? Jednoznačně největší podíl 
na tom, že naše Dramacentrum stojí, má 
Program švýcarsko-české spolupráce v čele 
s Nadací Partnerství. Oporu nám poskytl 
i Magistrát města Olomouce a Olomoucký kraj. 
Velkou podporu ale prokázaly i místní firmy, 
které nám poskytnutím slev umožnily učinit 
prostor funkčním a „obyvatelným“, ale hlavně 
příjemným pro práci. Děkujeme těm, kteří se
na práci v Dramacentru podíleli:  

 
 
 

Dramacentrum 
představuje nový typ 
komunitního prostoru 

sdíleného r ůznými 
cílovými skupinami, 

prostor oživující život 
v dané lokalit ě. 

Klíčovým prvkem 
působení jsou r ůzné 
prost ředky um ění, ať 

už se jedná 
o literaturu, hudbu, 

divadlo, film či tanec.  
Základním 

prost ředkem je aktivní
zapojení ú častník ů. Ti 

nejsou jen 
pozorovateli nebo 
poslucha či, nýbrž 
aktéry či tvůrci. 

Zapojení v aktivitách 
Dramacentra však 

nevyžaduje 
od účastník ů, žádnou 

předcházející 
profesionální 
uměleckou 
zkušenost. 

 


