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Děti z dětských domovů jsou zase
o něco blíž samostatnému životu
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Posilujeme osobnostní růst – rozvíjíme sociální a emoční inteligenci

V srpnu jsme úspěšně spustili dobrovolnickou aktivitu Big Brother /
Big Sister v rámci projektu Kluby
Na cestě. Big Brother a Big Sister
jsou vrstevníci, kteří mají pomoci
dětem z dětských domovů zapojit
se do běžného života. Díky pravidelnému každotýdennímu setkávání Big Brothera s dítětem z dětského domova, které může
probíhat po dobu až osmi měsíců, může vzniknout pevný vztah,
který může pozitivně ovlivňovat zvyklosti a vzorce dětí se sklony
k rizikovému chování. Na společných schůzkách můžou sportovat,
chodit za kulturou, povídat si, zařizovat cokoli potřebné na úřadech, v knihovně nebo reagovat na specifické potřeby obou z dvojice. Pravidelné scházení vede děti k zodpovědnosti a dává jim

NENÁVIST NA INTERNET NEPATŘÍ:
tři příběhy, tři hrdinové, tři průšvihy
ve světě internetu
Internet nabízí velkou inspiraci, ale skýtá také velká nebezpečí. Na
to se snaží upozornit nové divadlo fórum z dílny lektorů Sdružení
D. Pomozte protagonistům zvládnout situaci lépe, než se to podařilo jim – to je hlavní idea divadla fórum,
ve kterém se diváci stanou aktéry a mají
možnost jednat jinak, jednat podle sebe.
V současné době plánujeme třináctiměsíční šňůru po 24 základních školách
z celé Moravy a východních Čech, kde
odehrajeme nové divadlo fórum zaměřené na problematiku kyberšikany. Na stejných školách také proběhne následná informační
kampaň Neboj se promluvit…, která rozšíří myšlenky projektu Nenávist na internet nepatří mezi co nejširší skupinu žáků 6.–9. tříd.
Nově vzniklé webové stránky kampaně pomůžou dětem lépe se
orientovat ve způsobech pomoci obětem kyberšikany a mohou
pomoci svědkům násilí na internetu rozhodnout se, jak správně
zasáhnout proti jeho šíření. Stránky budou sloužit jako rozcestník,
který odkáže na odbornou pomoc přímo v regionu, kde bude kampaň šířena, a budou mapovat problematiku nevhodného chování
ve virtuálním prostředí v dětem srozumitelné a přístupné formě.

vhodnou alternativu k běžné organizaci volného času v dětském
domově. Podstatou vztahu mezi Big Brotherem a mladistvým je
vzájemná podpora a otevřená komunikace. V současnosti v terénu
působí dvacet dobrovolníků Big Brother / Big Sister, kteří prošli
speciálním výcvikem a scházejí se na pravidelných supervizích se
svým koordinátorem a s psycholožkou Sdružení D, kde se mohou
podělit o zážitky nebo probrat problémy ve vztahu s dítětem z dětského domova.

FOND PROŽITKOVÝCH PROGRAMŮ
pomáhá dětem poradit si
s krizovými situacemi
Firma Kendrion (Prostějov) s. r. o. nás letos opět
podpořila štědrým darem a financovala tak dva
celoroční preventivní programy pro RG a ZŠ Prostějov. Děkujeme firmě Miele Technika s. r. o. za
její finanční dar, díky kterému jsme mohli realizovat celoroční preventivní program pro uničovskou ZŠ U Stadionu.
Děkujeme i všem individuálním dárcům a podporovatelům, kteří přispívají na transparentní sbírkový účet Fondu prožitkových programů Sdružení D. Sbírku jsme
spustili před rokem a půl a mohli jsme díky ní jednak financovat
celoroční preventivní program pro ZŠ Velký Týnec, jednak podporovat účast žáků ze sociálně slabých rodin na našich preventivních
a osobnostně-rozvojových programech.

program fond pro nno podporuje projekt nenávist na internet nepatří.

podpořeno grantem z islandu, lichtenštejnska a norska v rámci ehp fondů.
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Dramacentrum
má svůj
DRAMASIRUP
Díky Báťkovým bylinkovým
sirupům má i Dramacentrum
svoje sirupy. Na našich akcích
si tedy můžete koupit zdravý
a přírodní bylinkový sirup od
Báťka v limitované edici.
Koupí výrobku přispějete do
Fondu prožitkových programů.
DOBRÉ PITÍ
S DOBRÝM PROŽITKEM!

Víme, co je ten NEJVĚTŠÍ POKLAD!

Fotografie z programu…

Lektorky a spoluautorky našeho nového programu pro předškolní
a nejmenší školní děti Magdy Strejčkové jsme se zeptali na pár
podrobností…
• Jak vás napadlo zpracovat zrovna knížku Arcadia Lobata
Největší poklad do osobnostně-rozvojového programu pro
děti?
Chtěli jsme pro děti vytvořit program, který bude více divadelní,
plný barev, rekvizit a kulis a děti se stanou přímou součástí děje.
Knihou jsem byla po přečtení nadšená. Jde o silný pohádkový
příběh, který v sobě nese poselství o hloubce přátelství a pomoci
a ukrývá i další témata. Oceňované ilustrace musí pohltit snad každého čtenáře svou magičností. Výtvarnou stránku programu jsme
se pokusili sladit s ilustracemi knihy, používáme světla, hudbu, zajímavé nahrávky.
• Co děti na programu baví nejvíc, čím je zaujmeš?
Děti jsou už od příchodu do Dramacentra vtaženy do jiného světa, čarodějka Tiberie bere děti jako malé pomocníky na dobrodružnou výpravu za pokladem. Děti si v rámci děje uvědomují, že není
poklad všechno, co se třpytí. Mnohým dnešním dětem dá opravdu
velkou práci vzdát se blyštivého pozlátka, aby získaly jinou hodnotu, ke které chceme směřovat. V programu se ale také zasmějeme,
učíme se kouzlům, řešíme zapeklité situace…
• A co je pro tebe největší poklad?
Protože mám doma tři malé „poklady“, tak pro mě jednoznačně
rodina.

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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