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… jak to de?

Uničovské třídy znovu projdou 
našimi programy – také díky  
dárcům z benefice!

Díky Fondu prožitkových programů Sdružení D, kam přispívají naši 
dárci a podporovatelé, můžeme podpořit uničovskou školu hned 
8 000 korunami! Díky podpoře z Fondu proběhne na škole několik 
programů na podporu čtenářství pro 1. stupeň a celoroční preven-
tivní program pro druhostupňáky. Děkujeme všem, kteří do Fondu 
přispěli nebo přispívají pravidelně. Z Fondu prožitkových progra-
mů hradíme účastnický poplatek školám se sociálně slabšími žáky 
jízdné do Dramacentra.

Číslo transparentního sbírkového účtu Fondu prožitkových pro-
gramů Sdružení D je 240 042 2623 / 2010. Pro bližší informace 
navštivte www.sdruzenid.cz. Děkujeme za Vaši podporu.

Kyberšikana: Neboj se promluvit!
Webové stránky k projektu Nenávist na internet nepatří www.ne-
bojsepromluvit.cz slaví úspěch nejen mezi dětmi, ale i mezi učiteli. 
Stránky, na nichž mohou oběti nebo svědkové násilí na internetu 

najít odbornou pomoc, obsahují kontak-
ty na linky bezpečí, odborné organizace 
a nízkoprahová centra po celé Moravě 
a v  části Východních Čech a Morav-
skoslezského kraje. Kromě toho také 
pomáhají návštěvníkům zorientovat se 

v pojmech souvisejících s kyberšikanou a ilustračně mapují různé 
známé příběhy související se zneužitím v oblasti internetu. 

Sledujte také spoty ke kampani Neboj se promluvit Největší 
borka :D a Obchoďák – najdete je na www.nebojsepromluvit.cz. 
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Setkání dramacenter letos  
ve znamení spolupráce
První víkend v  únoru proběhlo už třetí Setkání členů Asociace 
dramacenter ČR. Sešli se lektoři nejen z Plzně a Olomouce, ale 
i z Prahy, Brna a Hradce Králové. Na dálku nás podporovali také 
členové Asociace z Českých Budějovic a Ostravy.

Jeden den proběhl ve znamení ukázky programů – sami jsme 
přispěli a pochlubili se úspěšným programem proti kyberšikaně 
Jsem v tom sama… pro 2. stupeň. Témata dalších čtyř ukázek se 
dotýkala problematiky antisemitismu, komunismu, místní historie 
nebo vyrovnání se se ztrátou něčeho, co je nám blízké.

Kvůli nemoci sice odpadl sobotní workshop s německým lek-
torem Hansem Döntitzem, ale náhradní program byl přesto velmi 
lákavý – Plzeň – evropské město kultury 2015. 

Odpolední a večerní debaty se točily hodně kolem plánování 
dalšího směřování Asociace dramacenter, šíření prožitkového uče-
ní do škol a kolem celorepublikové spolupráce dramacenter. Tady 
jsme měli hlavní slovo my olomoučtí – těšíme se na spolupráci 
s kolegy z  jiných měst v rámci projektu Nenávist na internet ne-
patří (viz článek Kyberšikana: Neboj se promluvit!), ve kterém je 
prostor pro předání know-how k  nově vzniklému divadlu fórum 
proti kyberšikaně a ke kampani Neboj se promluvit, včetně we-
bových stránek www.nebojsepromluvit.cz a spotů Největší borka 
a Obchoďák. Těšíme se a na čtvrtém Setkání dramacenter se po-
tkáme v Brně! 

Program Fond pro NNO podporuje projekt Nenávist na internet nepatří. Podpořeno grantem z 
Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
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Kluby Na cestě se blíží ke konci
Na závěrečné konferenci dne 4. června 2015 slavnostně ukončíme 
projekt Posílení sociálních a profesních dovedností dospívajících 
z dětských domovů pomocí Klubů Na cestě. Pro-
jekt trval od ledna 2013, zúčastněné děti tedy za 
sebou mají velký kus cesty. Zeptali jsme se Hon-
zy Němečka, koordinátora projektu, jak se dívá 
na závěrečnou fázi projektu Kluby Na cestě.

Honzo, jak hodnotíš program vrstevnické-
ho provázení dětí z  dětského domova Big 
Brother / Big Sister?
Honza: Přínos programu vidím v  možnosti 

bez pečně konfrontovat klienty s  realitou života, 
vy zkoušet si ji nanečisto, 
po učit se z chyb, které tře-
ba nevědomky dělají, a Big 
Brother jako jejich osobní 
průvodce, kamarád je na 
ně upozorní a předá jim 
zkušenost, jak se chybám 
příště vyvarovat. Smysl je 
samozřejmě také v sociál-
ním kontaktu a možnosti 
„vytržení“ dítěte z prostře-
dí dětského domova, za-
žijí, jaké to je mít někoho 
jen pro sebe, seznámí se 
s  věcmi, které nezná, ne-
orientuje se v nich, ale pro 
osamostatnění jsou důle-
žité (třeba orientace v ne-
známém prostředí apod.). 

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.
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Poděsu táhne na dvacet  
– vstupuje do nové dekády!
Za 10 let existence Poděs vyrostl z  jednodenní 
přehlídky dětských divadel na přehlídku dvou-
denní, doplněnou o pohovory s odbornou poro-
tou, o  dva druhy tvůrčích divadelních dílen 
pro děti a inspirativní představení pro 
všechny účastníky festivalu. Za 

deset let pořádání přehlídky jsme na Poděsu 
přivítali dohromady skoro 900 malých či 
větších účastníků. Hostovalo u nás 87 
dětských soborů. Kromě dětí u nás 
ale hráli také dospěláci – profesio-
nální soubory s  inspirativním před-
stavením za námi přijely už sedmkrát, 

a  to z  Prahy, Brna, Liberce nebo ze 
slovinského Mariboru. 

Jaká je odezva dětí, baví je aktivita se starším bráchou 
nebo sestrou?
Honza: Odezvy od dětí na program mám pozitivní, za dobu, 

kdy program trvá (od září 2014), jsou vtahy mezi klienty a staršími 
bratry a sestrami pevné a jsou založené na dů-
věře. Program jejich schůzek je různý. Od trávení 
společného času sportovními aktivitami, návštěvy 
divadel a kin, prakticky zaměřených schůzek, až 
po procházky a prosté bytí spolu. Řekl bych, že 
nečastější náplní je ono společné bytí v rámci pro-
cházek a sdílení radostí a strastí.
Všiml sis u některého klienta výrazného po-
sunu, ke kterému ve spojitosti se schůzka-
mi s Big Brotherem / Big Sister došlo?

Honza: Velký posun vidím u dvou klientů. Je den se naučil na-
prosto dokonale sám cestovat vlakem včetně zakou pení jízdenky 
a zorientování se na nádraží. Vedení domova se bálo, jestli klient 
samostatné cestování zvládne, když s ním měl v minulosti potíže, 
ale vyvedl je z  omylu. Velký dík zaslouží jeho Big Brother. Druhý 
klient si za pomoci Big Sister založil bankovní účet a naučil se s ním 
prakticky pracovat. Velký dík za to patří jeho Big Sister.

poděs 
2015

Ať žije Poděs 2015!
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