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Rok 2013 znamenal pro naši organizaci velký zlom – nový rok jsme 
začali ve vlastním novém prostoru. Dramacentrum jsme otevřeli již na 
konci roku 2012 a skutečnost, že se za rok podařilo bez problémů roz-
běhnout jeho provoz na plné obrátky, nám dělá velkou radost. Velký dík 
za to patří Nadaci Partnerství, která podpořila blokovým grantem náš 
projekt Příběhové drama, a umožnila nám tak vybudovat vlastní zázemí. 
Během roku 2013 jsme v Dramacentru uskutečnili hned 111 programů, 
což je pro první rok číslo až magické.

Spolu s Dramacentrem jsme v rámci projektu Příběhové drama 
školám nabídli také zbrusu nový program – Divadlo fórum zaměřené 
na problematické kolektivy 2. stupně. Třístupňová forma Ročního pre-
ventivního programu, v rámci něhož je Divadlo fórum nabízeno, se nám 
velmi osvědčuje a pedagogové a metodici prevence jsou s naší prací 
spokojeni. Oceňují zejména kvalitní zázemí pro práci s dětmi, zacílení 
témat na konkrétní třídní kolektiv a nenásilné zapojení všech zúčastně-
ných žáků. Své ovoce nese také to, že s jedním kolektivem pracujeme 
během školního roku opakovaně, o to je spolupráce se třídou jednoduš-
ší a působivější. Nepostradatelná je v tomto ohledu pozice psychologa, 
na kterou jsme s pomocí Nadace Partnerství konečně dosáhli a která 
se velmi osvědčuje jednak přímo při práci s kolektivem, tak také v pří-
padných konzultacích.

Vlastní prostor je třeba využít, proto jsme školám spolu s Ročním 
preventivním programem nabídli také další nové programy realizované 
speciálně v Dramacentru. Velkou výhodou je technické zázemí, které 
dovoluje kouzlit s atmosférou programu a děti ještě víc vtáhnout do 
děje. Školám jsme začali nabízet také dva programy na podporu čte-
nářství a poprvé v historii organizace i program pro nejmenší – pro 
předškolní děti. Přijetí ze strany základních i mateřských škol bylo vřelé, 
což je pro nás příjemnou odměnou za vynaloženou práci.

Spolu s otevřením vlastního vzdělávacího prostoru bylo nutné posílit 

také profesní zázemí organizace, vznikla tak nová pozice fundraisingo-
vého a marketingového specialisty. Dlouhodobé rozvíjení individuálního 
i firemního dárcovství konečně začalo nést ovoce a my jsme získali na 
svou stranu spoustu podporovatelů, kteří se jednak zajímají o naši čin-
nost, jednak navštěvují naše akce a nebo nás jinak pravidelně podporují 
– tímto jim všem velmi děkujeme.

Jednou z podobných akcí byla první benefice pro Dramacentrum, do 
které se zapojilo mnoho dárců, jenž nás podpořili koupí benefiční vstu-
penky nebo materiálně či finančně přispěli na večerní divadelní před-
stavení s malým pohoštěním. Sbírkový večer jsme spojili nejen s 1. na-
rozeninami Dramacentra, ale také se spuštěním kampaně Jen znalosti 
nestačí..., která má veřejnost seznámit s tím, co děláme a proč je to tolik 
potřebné. Věříme, že se nám z listopadového benefičního večera podaří 
udělat novou tradici, na kterou se budeme my i všichni naši příznivci 
každoročně těšit.

Ruku v ruce s posílením fundraisingu a marketingu jsme také začali 
vydávat vlastní newsletter … jak to de? Pravidelná komunikace se ško-
lou i s dárcem či příznivcem skrze čtvrtletník o novinkách ve Sdružení D 
je prvním krůčkem k úspěšnému fundraisingu a k soběstačnosti nezis-
kové organizace.

Přestože jsme velké množství sil vynaložili na zaběhnutí plného provo-
zu Dramacentra, spustili jsme v roce 2013 také zcela nový projekt Kluby 
Na cestě, který podpořil Evropský sociální fond, Operační program 
Lidské zdroje a zaměstnanost. Naše cílová skupina se tak rozšířila z dětí 
ve školách i na děti z dětských domovů. Celý rok jsme s nimi prochá-
zeli osobnostně-rozvojovými programy, jež jim mají spolu s další péčí 
pomoci lépe zvládnout budoucí samostatný život mimo domov. Kluby 
Na cestě budou pokračovat až do poloviny roku 2015, a je proto skvělé, 
že byla spolupráce navázána bez problémů. Zpětná vazba od dětí i od 
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pracovníků ze zapojených dětských domovů je nám důkazem, že jde 
o dobře vynaloženou práci, která stojí za to.

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům i externím spolupracov-
níkům za velký kus práce, který v roce 2013 odvedli, za ochotu, se 
kterou se adaptovali na nárůst práce, která nepředstavuje vždy jen 
přímou práci s dětmi, která nás stále baví, ale také nepřímou admi-
nistrativu, které se jako rostoucí organizace prostě nevyhneme.

Děkuji stále se zvětšujícímu okruhu našich příznivců a podporo-
vatelů, ať už nás podporují finančně, materiálně či morálně. To, že 
Vás stále přibývá, je nám důkazem smysluplnosti a potřebnosti naší 
činnosti. 

ing. pavel němeček, ředitel sdružení d

Sdružení D, o. s. existuje v roce 2013 již 13 let. Naší hlavní náplní je vzdělávat děti a mládež formou prožitkových programů, věnujeme se také 
dospělým a pedagogům. Při práci využíváme hlavně metod tvořivé dramatiky vycházejících z teorie dramatu, dále se opíráme o herecké techni-
ky, techniky některých alternativních vyučovacích směrů nebo o poznatky sociální psychologie. Díky užívání těchto postupů rozvíjíme osobnost 
a sociální komunikaci dětí a mládeže, jejich sociální inteligenci a v neposlední řadě vracíme umění do hry.

Nabízíme interaktivní prožitkové programy pro žáky a studenty základních a středních škol v rámci prevence kriminality nebo v rámci sociálního 
a osobnostního rozvoje, dále uskutečňujeme adaptační výcviky pro třídní kolektivy nebo pro děti z dětských domovů. Pro dospělé, pedagogy, 
speciální pedagogy a studenty pořádáme semináře interaktivních vzdělávacích technik, dílny dramatické výchovy a divadla. Zabýváme se pořá-
dáním přehlídek dětského a studentského divadla a uměleckého přednesu.

Sdružení D×
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× POSlÁNÍ  Prožitkem pomáháme formovat osobnost.
× HODNOTY  Tvořivost jako aktivita – umění jako prostředek porozumění sobě i okolnímu světu – vlastní názor – odpovědnost – dohoda s ostatními.
× ViZe  Kolem nás je až příliš mnoho netolerantního a agresivního chování. Napětí je jak ve světě dospělých, tak ve světě dětském. Svými 
interaktivními aktivitami usilujeme o to, aby k sobě lidé byli více vnímaví, chápající, aby byli ve vztazích tvořiví a tolerantní k činům ostatních. 
Svoboda a činorodost mohou pomoci k radosti a plnosti života tak, aniž bychom ubližovali druhým.

Budujeme organizaci, která nabízí profesionální vzdělávání pro moderní školu a moderní sociální služby na základě učení se formou vlastního 
prožitku a zkušenosti, skrze umění. Své služby nabízíme v samostatném unikátním prostoru Dramacentrum, který se postupně stává  
vyhledávaným a inspirativním místem pro tvořivou práci s dětmi i s dospělými.
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Tým Sdružení D
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mgA. et mgr. AleNA PAlARČÍKOVÁ
statutární zástupkyně, metodička programů, 
lektorka

Absolventka PdF UP v Olomouci a Katedry 
výchovné dramatiky na DAMU Praha. Ve 
Sdružení D dlouhodobě zastává místo pro-
gramové metodičky, pracuje také jako uči-
telka literárně-dramatického oboru na ZUŠ 
„Žerotín“ Olomouc. Vzhledem k orientaci 
svého studia se věnuje propojení dramatické 
výchovy a interaktivních vyučovacích technik 
se společenskovědní problematikou. Od roku 
2005 vede semináře interaktivních vzděláva-
cích metod pro pedagogy na všech druzích 
škol. Jako lektorka Sdružení D realizuje ročně 
cca 80–100 zážitkových programů ve školách. 
Je autorkou metodiky prevence rizikového 
chování pro pedagogické pracovníky a au-
torkou a spoluautorkou několika prožitkových 
programů prevence rizikového chování pro 
děti a mládež (Petřin příběh, Outsider, Kelly 
a Anna, Jonathan a R. S. B., Artprotest, Velká 
změna, Cesta zpátky, 500 miliard pod zemí, 
Méďové, Máme rádi zvířata, Klíče, Šíp času, 
Operace Chalk, Divadlo fórum).

BcA. et mgA. mAgDA ADA VeSelÁ
statutární zástupkyně, lektorka

Absolventka oboru výchovná dramatika na 
DAMU Praha, absolventka oboru Speciální pe-
dagogika se zaměřením na etopedii v centru 
celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci. 
Mimo jiné působí jako učitelka literárně-dra-
matického oboru v ZUŠ Iši Krejčího v Olomou-
ci. Současně působí jako externí pedagog na 
PdF UP v Olomouci. V minulosti pracovala se 
souborem dětí z Dětského výchovného ústavu 
na Svatém Kopečku prostřednictvím divadla 
fórum. Jako lektorka Sdružení D realizuje 
ročně cca 80–100 prožitkových programů ve 
školách. Je autorkou a spoluautorkou několika 
prožitkových programů prevence rizikového 
chování pro děti a mládež (Artprotest, Petřin 
příběh, Outsider, Velká změna, Jsem v tom 
sama..., Divadlo fórum). V současnosti studuje 
tvůrčí fotografii na ITF v Opavě.

mARcelA NeSVADBOVÁ
koordinátorka programů pro školy, lektorka

Absolventka oboru Předškolní a mimoškol-
ní pedagogika Střední pedagogické školy 
v Přerově a oboru Dramatická výchova Lidové 
konzervatoře Východočeského kraje v Hradci 
Králové. Koordinátorka a lektorka prožitko-
vých programů Sdružení D od roku 2010. Je 
spoluautorkou programu zaměřeného na en-
vironmentální výchovu (Máme rádi zvířata) 
a programu pro osobnostní rozvoj (Kryštofe, 
neblbni!). Do roku 2008 pracovala jako uči-
telka literárně-dramatického oboru na ZUŠ 
v Hradci Králové, ZUŠ Šternberk a jako peda-
gog volného času v oboru estetická výchova 
v DDM Šternberk. Je autorkou besed zamě-
řených na literaturu, přírodu, dějepis a výtvar-
nou výchovu, autorkou přírodovědných kvízů 
a soutěží pořádaných pro děti mladšího a star-
šího školního věku. Od roku 2006 působí také 
jako členka porot na recitačních soutěžích. Je 
spoluautorkou programů Kryštofe, neblbni! 
a Když Jeníček loupal perníček.

Bc. jAN NěmeČeK
fundraiser, lektor

Absolvent oboru Speciální pedagogika – dra-
materapie na PdF UP v Olomouci. Lektor 
Sdružení D v programech pro 1. stupeň od 
roku 2008. Absolvent dvou cyklů literárně-
dramatického oboru na ZUŠ „Žerotín“ v Olo-
mouci. Je autorem a spoluautorem dětské 
kreativní dílny v rámci divadelní přehlídky. 
Od roku 2013 pracuje jako lektor a koordinátor 
v rámci projektu Sdružení D Kluby Na cestě 
zaměřeného na děti z dětských domovů. Má 
zkušenost s prací s romským etnikem a s oso-
bami s mentálním postižením. Spolupracuje 
na volnočasových aktivitách ve společnosti 
Člověk v tísni a organizačně se podílí na pří-
pravě a chodu festivalu Fimfárum občanského 
sdružení Spolu Olomouc. V letech 2010–2012 
působil jako krajský koordinátor celostátního 
projektu Klíče pro život v oblasti multikulturní 
výchovy.

×

ing. PAVel NěmeČeK
ředitel, statutární zástupce, lektor

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze 
a rozšiřujícího studia dramatické výchovy  
na DAMU Praha. Je externím pedagogem 
výchovné dramatiky a metod fundraisingu  
na PdF UP. Jako autor a spoluautor se podílel 
na programech Drama s Linkem, Kelly a Anna, 
Na jednom prkně, Šíp času a Divadlo fórum. 
Od roku 1993 vede semináře výchovné dra-
matiky pro pedagogickou i nepedagogickou 
veřejnost. Zaměřuje se také na využití vý-
chovné dramatiky při práci s dětmi v dětských 
domovech. Od roku 2002 je konzultantem 
a koučem v oblasti fundraisingu, strategického 
plánování a vedení týmů v neziskových orga-
nizacích.
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Bc. ZuZANA ZAPleTAlOVÁ
pr manažerka, lektorka

Absolventka dvouoborového studia české 
filologie a kulturní antropologie na FF UP 
v Olomouci a studentka navazujícího ma-
gisterského oboru česká filologie tamtéž. 
Lektorkou prožitkových programů Sdružení D 
pro žáky 2. a 3. stupně je od roku 2008. Ab-
solvovala dva cykly literárně-dramatického 
oboru na ZUŠ „Žerotín“ v Olomouci, kde od 
roku 2012 působí jako učitelka LDO. Je člen-
kou porot na recitačních soutěžích a autorkou 
a spoluautorkou dětské kreativní dílny v rámci 
divadelních přehlídek. Podílela se na tvorbě 
programu Kryštofe, neblbni! Od roku 2008 
působí také jako herečka stálého souboru 
v Divadle Tramtarie v Olomouci.

mgA. et mgr. mAgDAléNA STRejČKOVÁ
koordinátorka programů pro veřejnost, 
lektorka

Absolventka oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ 
na PdF UP Olomouc a oboru dramatická vý-
chova na DAMU Praha. Má několikaletou praxi 
na ZŠ, působí jako lektorka pro 1. stupeň. Je 
spoluautorkou programů Méďové, Když Jení-
ček loupal perníček, Kryštofe, neblbni! Věnuje 
se rozvoji čtenářství v programech Malý ma-
lým a Kouzelná baterka, kterých je také autor-
kou. Pravidelně se objevuje jako porotkyně 
recitačních soutěží. Má bohatou manažerskou 
praxi se svými dětmi, napsala tři knížky fejeto-
nů ze svého rodinného prostředí.

PhDr. HANA DZiKOVÁ
psycholožka, lektorka

Absolventka FF UP v Olomouci v oboru 
psychologie. Pracuje jako psycholožka 
v Dětském diagnostickém ústavu na Svatém 
Kopečku. Věnuje se individuální a skupinové 
práci s dětmi školního věku. Má zkušenosti 
převážně s problematikou dětí s poruchami 
chování, zanedbávaných a zneužívaných dětí, 
dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou 
nebo s problematikami agresivity a zneužívání 
návykových látek. Věnuje se také práci s rodi-
nami, vzdělává se v systemické rodinné terapii 
v Institutu rodinné terapie v Praze. Je spolu-
autorkou Interaktivních her a cvičení v rámci 
Ročního preventivního programu.

mgA. iVANA NěmeČKOVÁ
lektorka

Absolventka oboru výchovná dramatika na 
DAMU Praha, dlouholetá lektorka Sdružení D. 
Působí jako učitelka literárně-dramatického 
oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a krajský 
metodik pro LDO ZUŠ. Má bohaté zkušenosti 
v práci s dětskými a mládežnickými divadelní-
mi kolektivy, se kterými získala řadu ocenění 
na celostátní úrovni – se svými inscenacemi 
postoupila na celostátní divadelní přehlídky 
Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá 
scéna nebo Jiráskův Hronov. Stála u zrodu 
prvních preventivních prožitkových programů 
výchovné dramatiky pro žáky ZŠ. V současné 
době se v organizaci zabývá především vzdě-
láváním pedagogů v oblasti divadelní tvorby 
s dětmi a mládeží. Od roku 1990 se také 
pravidelně věnuje lektorské činnosti v rámci 
divadelních a recitačních přehlídek (např. 
na národní přehlídce amatérského loutkář-
ství Loutkářská Chrudim), jichž se pravidelně 
účastní také jako porotkyně.

mgA. et Bc. jANA TuRČANOVÁ
lektorka

Absolventka loutkoherectví na JAMU v Brně 
a absolventka výchovné dramatiky na 
DAMU Praha. Lektorka prožitkových progra-
mů Sdružení D od roku 2010. Je spoluau-
torkou programu prevence šikany Jonathan 
a R. S. B. a programu osobnostního rozvoje 
Kryštofe, neblbni! Současně působí jako uči-
telka literárně-dramatického oboru na ZUŠ 
V. Ambrose v Prostějově. Má dlouholetou 
praxi loutkoherečky a zkušenosti s výukou 
dramatické výchovy na Střední pedagogické 
škole v Přerově. V současné době působí pra-
videlně jako členka porot recitačních soutěží.

mgA. jAN šPRYNAR
lektor

Absolvent oboru dramatická výchova na 
JAMU v Brně, civilní službu vykonal v nezisko-
vé organizaci Sdružení občanů zabývajících se 
emigranty (volnočasové aktivity, dramatický 
kroužek, organizování akcí a divadelního festi-
valu). V letech 2006–2009 byl členem Divadla 
Polárka Brno jako herec, osvětlovač, kulisák. 
Od roku 2009 pracuje jako klaun na volné 
noze a stává se členem o. s. Zdravotní klaun. 
Jako chůdař a klaun se zúčastnil pouličního 
festivalu v Dubaji a Kataru (2011). Působil také 
jako učitel literárně-dramatického oboru na 
ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. Pravidelně se 
účastní mezinárodních a národních worksho-
pů organizace ISH Rote Nasen Clowndoctors. 
Od roku 2013 působí jako lektor v programech 
pro děti z dětských domovů v rámci projektu 
Sdružení D Kluby Na cestě.

×
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Čemu jsme se věnovali v roce 2013

PROžiTKOVé PROgRAmY

V roce 2013 jsme uskutečnili celkem 296 programů ve školách a v Dra-
macentru. Mezi těmi nejúspěšnějšími se opět objevují Outsider aneb 
Jak z toho ven (prevence šikany, 2. stupeň ZŠ), Petřin příběh (drogová 
prevence pro 2. stupeň ZŠ) a Jonathan a R. S. B. (prevence šikany pro 
1. stupeň ZŠ). Mezi nejžádanější formu spolupráce se v roce 2013 za-
řadil také speciální třístupňový Roční preventivní program realizovaný 
v rámci projektu Příběhové drama.

V programové nabídce se ale ustálily také další zajímavé novinky – 
programy osobnostního rozvoje pro předškolní děti Prapohádka, a pro 
nejmladší školní děti Když Jeníček loupal perníček. Starším žákům se 
věnuje strukturované drama Jsem v tom sama…, které reflektuje pro-
blematiku kyberšikany. Celodenní adaptační programy pro 2. stupeň 
ZŠ posílil program Detektivní tým. Zcela novým typem programu, který 
se v roce 2013 začal pravidelně realizovat, je rozvoj čtenářství pro děti 
z 1. stupně ZŠ. Snaží se malým čtenářům přiblížit českou literaturu – 
v prvním případě poetickou sbírku Radka Malého Kam až smí smích 
(program Malý malým), ve druhém prozaickou Kouzelnou baterku Olgy 
Černé (program Kouzelná baterka).

Programová nabídka Sdružení D ale zahrnuje dalších čtrnáct prožit-
kových programů pro děti a mládež postihujících nejrůznější témata 
od těch primárně preventivních (šikana, sociální vyloučení, drogová 
závislost, xenofobie a rasismus, prevence poruch příjmu potravy) po 
osobnostně-rozvojové (kromě vlastního osobnostního rozvoje také 
environmentální nebo mediální výchova).

×

×  „Ochutnávka“ programů pro učitele ZŠ     Jsem v tom sama  ××  Kelly a Anna       ×  Prapohádka   11
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PROjeKT PřÍBěHOVé DRAmA

Projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce 
Nadace Partnerství byl spuštěn v květnu roku 2012 a jeho 
realizace je plánovaná do ledna roku 2014. Hlavním cílem 
projektu je ovlivňovat postoje žáků 2. stupně ZŠ a odpovída-
jících ročníků víceletých gymnázií v oblasti sociální prevence 
prostřednictvím speciálních programů ve speciálním neškol-
ním prostředí.

Nedílnou součástí projektu bylo vybudování nového pro-
storu pro realizaci prožitkových programů Sdružení D – Dra-
macentra. Výhoda samostatného prostoru spočívá v tom, že 
interaktivní setkání nejsou narušována nechtěnými vnějšími 
vlivy (nechtěný příchod cizích pedagogů či žáků v nevhod-
ný okamžik dramatu, školní zvonění apod.). Neuniformní 
prostředí samo o sobě zaručuje hlubší dopad na účastníka 
programu. Dramacentrum také nabízí vybavené technické 
zázemí pro realizaci technicky náročnějších prožitkových 
programů či pro Divadlo fórum. Dramacentrum bylo slav-
nostně otevřeno v prosinci roku 2012 a od roku 2013 mohl 
být jeho provoz spuštěn naplno.

V rámci projektu Příběhové drama se naší organizaci také 
podařilo posílit organizační soběstačnost a kapacitu, a to 
v oblasti fundraisingu a marketingu.

Další důležitou součástí projektu Příběhové drama je za-
vedení zcela nového typu práce s problematickými kolektivy 
2. stupně ZŠ nebo odpovídajících tříd nižšího gymnázia. 
Nově se tak v programové nabídce objevil Roční preventivní 
program, který se brzy stal jednou z nejžádanějších forem 
spolupráce ze strany samotných škol. Systém podpory pro-
blematického kolektivu sestává ze tří různých typů programů 
pro 2. stupeň ZŠ (Interaktivní hry a cvičení, vybraný program 
primární prevence nebo osobnostního rozvoje a Divadlo 

  Divadlo fórum  × 
  Interaktivní cvičení  × 

fórum) a z podpory psychologa. Jde o speciální třístupňo-
vou formu spolupráce založenou na opakovaném setkávání 
s problémovou třídou. Na začátku práce s kolektivem – v In-
teraktivních cvičeních a hrách – by mělo dojít k prolomení 
bariéry mezi žáky a lektory, první setkání dovolí žákům zvyk-
nout si na techniky užívané ve strukturovaném dramatu (hra 
v roli, živé obrazy, plášť experta). Pomocí tréninku zdravé 
sebeúcty a respektujícího chování je posílena schopnost for-
mulovat myšlenky a pocity, hry a cvičení upevní skupinovou 
spolupráci. Ve druhém setkání účastníci projdou ověřeným 
strukturovaným dramatem Sdružení D podle výběru pedago-
ga (příp. psychologa). Třetí setkání v rámci Ročního preven-
tivního programu, Divadlo fórum, je nejnovějším typem pro-
gramu Sdružení D. V něm mohou účastníci sami ovlivnit další 
směřování modelového příběhu, který se nejdřív odehraje 
jako divadelní představení a později, při druhé produkci, se 
v uzlových okamžicích zastavuje, aby byli diváci vyburcováni 
k zásahu. Žáci v této části programu převezmou roli posta-
vy a jednají dle vlastního uvážení – příběh se pak dohraje 
s novým koncem. Třístupňový Roční preventivní program 
umožňuje kolektivu v čele s pedagogem využít také podpory 
psychologa Sdružení D, který se problematické třídě nebo 
jednotlivcům může věnovat i po skončení pravidelných ná-
vštěv Dramacentra.
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PROjeKT KluBY NA ceSTě

V lednu roku 2013 zahájilo Sdružení D činnost v rámci nového pro-
jektu podpořeného Evropským sociálním fondem. Projekt s ná-
zvem Posílení sociálních a profesních dovedností dospívajících 

dětí z dětských domovů prostřednictvím Klubů Na cestě spadá 
pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a má trvat až 

do konce června roku 2015. Sdružení D se tak zaměřilo na práci s novou 
cílovou skupinou – dětmi a mládeží z dětských domovů.

Hlavním cílem projektu je zavést ve vybraných domovech systém preventivních 
a osobnostně-rozvojových programů zamezujících rizikovému chování svěřených dětí. 
Projekt vede děti a mladistvé ke snazšímu zvládání zátěžových situací a frustrace 
způsobených osobními nebo pracovními neúspěchy, finanční tísní, závislostí, životem 
na ulici apod. Osobnostně-rozvojové programy zároveň umožňují vyšší míru sebepo-
znání a sebedůvěry snižující pravděpodobnost rizikového chování. Tyto aktivity probí-
haly v období od dubna do prosince 2013.

Rok 2014 naváže na spolupráci s dětmi tzv. Nácviky sociálních a profesních doved-
ností, které se budou snažit posílit sociální a profesní kompetence dospívajících (např. 
komunikační kompetence v jednání a vyjednávání v rámci získávání pracovního místa). 
Projekt naučí dospívající z dětských domovů praktickým dovednostem v oblasti sebe-
obsluhy (cestování, ubytování, orientace v neznámém prostředí apod.). Nácviky sociál-
ních a profesních dovedností budou probíhat formou prožitkové pedagogiky např. ná-
cvikem modelových situací v reálném prostředí bank, realitních kanceláří, úřadu práce, 
sociálního úřadu nebo na simulovaných pracovních pohovorech v reálném firemním 
prostředí. To dospívajícím umožní ozkoušet si simulované situace nanečisto ve stejné 
formě, v jaké se s podobnými situacemi mohou setkat později v samostatném životě 
mimo dětský domov. Podobné aktivity budou završeny společným výjezdním pobytem 
dětí na přelomu srpna a září roku 2014, kde se ověří jejich nabyté znalosti a dovednosti.

Následující zásadní aktivitou projektu je vrstevnické poradenství s názvem Big Bro-
ther / Big Sister, kdy budou dospívající trávit dvě hodiny týdně po dobu osmi měsíců po boku přibližně stejně starého dobrovolníka – cílem jejich se-
tkávání je navázat vztah, který se může stát pilířem v životě mladého člověka, který brzy opustí dětský domov. Big Brother / Big Sister je založen na 
přirozeném působení vrstevníka jako vzoru k budoucímu kvalitnímu samostatnému životu mladistvého klienta z dětského domova, který v něm může 
najít oporu, přítele či posilu pro zvládání každodenních životních záležitostí. Aktivita je plánována na srpen roku 2014 a potrvá do dubna roku 2015.

  Divadlo fórum  × 14
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BeNeFiČNÍ VeČeR PRO DRAmAceNTRum – KAmPAŇ jeN 
ZNAlOSTi NeSTAČÍ...

Začalo to tak jednoduše, všichni to známe… Petr býval docela nor-
mální kluk, který se chtěl hlásit na gymnázium a který nikdy neměl 
nouzi o kamarády. S rodiči byl v pohodě. Ale postupně si kluci ve fot-
bale začali všímat, že už s Petrem není taková sranda – každou chvíli 
trávil s mobilem v ruce. Když si toho trenér všiml, dal mu na výběr. 
A Petr si vybral.

Od té doby se uzavřel do sebe a do virtuálního světa. Skoro nespal, 
školu přestával zvládat, na přijímačky kašlal. Rodiče doufali, že ho po-
čítač časem omrzí a všechno bude zase jako dřív. Snažili se k němu 
najít cestu, ale cítili se čím dál bezmocnější… Petr se jim rychle vzda-
loval, stával se z něj někdo jiný. Zoufale si přáli, aby nezůstal úplně 
sám…

Příběh Petra může být příběhem spousty dalších dětí a dospívajících 
v našem okolí. Přitom jim stačí ukázat, že lze žít jinak. Sbírková kampaň 
Jen znalosti nestačí… chce veřejnost seznámit s potřebností našich 
aktivit.

Kampaň se snaží upozornit na důležitost komunikace tváří v tvář, ne-
boť sdělit emoce či pocity je pro dnešní děti čím dál těžší. Virtuální svět 
je odosobněný a není snadné se v něm orientovat, stejně jako vcítit se 
do emocí druhého člověka za monitorem. Ruku v ruce s úbytkem přiro-
zené komunikace ubývá také schopnost se s lidmi dorozumívat. Vzrůs-
tá nejen závislost na sociálních sítích, ale také možná rizika útoků v ky-
berprostoru. Rozpínající se virtuální svět ale není jediným problémem, 
se kterým se dnešní děti musí potýkat – společnost zahrnuje dnešní 
děti informacemi, na které klade příliš velký důraz a přináší je k člověku 
rovnou několika kanály. Důraz je kladen na to se v nich orientovat, znát 
je a umět je vyjmenovat, místo toho, že je potřeba je umět aplikovat 
a poradit si s jejich nepřeberným množstvím. Média plná násilí a agre-
se, zapříčinila, že se obojí stalo samozřejmou součástí dnešního světa 

dětí a mladistvých. Celebrity ploché televizní zábavy nahradily hrdiny, 
které by bylo hodno následovat a mít je za vzor pro kvalitní a hodnotný 
život. To všechno je potřeba si uvědomit, seznámit děti s tím, že svět 
lze vnímat jinak, připomenout jim, co je důležité, a dát jim na výběr, zda 
se toho všeho chtějí účastnit. O to se snaží právě naše prožitkové pro-
gramy v Dramacentru a na školách.

Kampaň byla spuštěna u příležitosti 1. narozenin Dramacentra na 
konci listopadu roku 2013 benefičním večerem pro Dramacentrum.  
Na benefici vystoupilo královehradecké Divadlo Dno s úspěšnou insce-
nací Jsem Fagi.

V rámci kampaně Jen znalosti nestačí... zřídilo Sdružení D transpa-
rentní sbírkový účet a začalo shromažďovat také peníze 
do zapečetěné sbírkové pokladničky. Výtěžek kampa-
ně bude pokrývat realizaci prožitkových programů 
v Dramacentru.

17

PODěS 2013  
– RegiONÁlNÍ PřeHlÍDKA  
DěTSKéHO DiVADlA

Deset dětských divadelních 
souborů se o víkendu 20. a 21. 
dubna sešlo, aby si vzájemně 
předvedly své inscenace. Festi-
val Poděs jsme pořádali ve spo-
lupráci s Domem dětí a mládeže 
Olomouc a se ZUŠ „Žerotín“ 

Olomouc. Soutěžní přehlídka se konala již podeváté v řadě. Dvoudenní setkání 
malých divadelníků má děti podpořit v tvorbě, inspirovat je k další práci. K tomu 
mají posloužit rozborová dílna a dílna her a improvizací. V té první jsou dětem 
vhodnou formou tlumočeny názory poroty, zároveň si v ní malí účastníci navzájem 
sdělí svoje pocity a připomínky ke zhlédnutým představením, a to hravou formou. 
Druhá dílna má děti pobavit, seznámit. V pravidelných pohovorech s porotou se 
zpětnou vazbu dozví také vedoucí divadelních souborů.

Úroveň Poděsu 2013 byla mimořádně vysoká, pouze jeden soubor však mohl 
reprezentovat Olomoucký kraj na celostátní přehlídce dětského divadla Dětská 
scéna. Ocenění si zasloužila inscenace Ivany Němečkové ze ZUŠ „Žerotín“ v Olo-
mouci Zimní řez. Inscenaci se podařilo působivě sdělit příběh a jeho myšlenky 
a také přenést na jeviště atmosféru hororové předlohy. Schopnost vytvářet imagi-
nativní obrazy se sešla s kvalitní dramatizací povídky Chrise Priestlyho.

Jako každý rok se mohli účastníci těšit na inspirativní představení, které se jim 
vždy snažíme zpřístupnit právě na tomto divadelním festivalu. Budulínek Naivního 
divadla Liberec byl správnou volbou, důkazem je nejen několik ocenění za původ-
ní text a za inspirativní přínos inscenace, ale také bouřlivé ovace stovky malých 
účastníků.

×  Benefice  
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VZDělÁVAcÍ PROgRAmY PRO PeDAgOgY 
A VOlNOČASOVé PRAcOVNÍKY – jAK DělAT 
DiVADlO S DěTmi 2013

Opět se uskutečnil vzdělávací kurz pro pedagogy a volno-
časové pracovníky z programu Principy divadelní práce. 
V třídenní dílně se účastníci pustili do inscenování textů 
pohádek Aloise Mikulky. Vedení workshopu se již tradičně 
ujala sehraná dvojice zkušených lektorek Sdružení D Alena 
Palarčíková a Ivana Němečková. Účastníci dostali jedi-
nečnou možnost doplnit si, prohloubit či utřídit praktické 
zkušenosti v práci s dětmi. Kurz ale nabídl i mnoho nových 
teoretických poznatků pro fundovanou přípravu divadelní 
inscenace. Nedílnou součástí kurzu byla možnost konzulto-
vat vlastní dramatický scénář či divadelní koncept s lektor-
kami i s ostatními účastníky. Po absolvování plných 24 hodin 
výuky dostali všichni zúčastnění osvědčení o absolvování 
kurzu akreditovaného MŠMT. Letos bylo součástí kurzu nově 
také inspirativní představení pohádek z dílny Luďka Richtera. 
Kurz Jak dělat divadlo s dětmi proběhl za podpory Minister-
stva kultury ČR.

  PODěS – inscenace Zimní řez  × 18 19×  Jak dělat divadlo s dětmi  
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hospodářský výsledek 304 431

tržby z prodeje služeb
dotace Olomoucký kraj 
dotace Město Olomouc
dotace MK ČR
dotace MŠMT ČR
Nadace Partnerství
Nadace Život umělce
Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond Větrník
OPLZZ
sponzoři / dárci

11,44 %
3,35 %
9,20 %
2,30 %

15,22 %
24,25 %
0,90 %
0,39 %
0,49 %

30,44 %
1,96 %

gRAF STRuKTuRY PřÍjmů V ROce 2013STRuKTuRA PřÍjmů ORgANiZAce V ROce 2013 (V TiSÍcÍcH KČ)

Hospodaření 2013×

výdaje Kč
materiál a zařízení     .    .    .    .    .   324 197
opravy a udržování    .    .    .    .    .    11 397
nájmy a služby spojené s nájemným.   224 415
cestovné  .    .    .    .    .    .    .    .    61 624
telefony    .     .     .     .     .     .     .     .     .  5 046
propagace     .    .    .    .    .    .    .    63 234
poštovné, ceniny .    .    .    .    .    .    .  7 508
účetní práce   .    .    .    .    .    .    .    10 900
poskytnuté příspěvky     .    .    .    .    11 080
internet / www / IT služby     .    .    .    25 270
organizační a ekonomické zajištění .   149 315
vzdělávání     .    .    .    .    .    .    .   109 200
ubytování / stravování     .    .    .    .    45 153
ostatní služby.    .    .    .    .    .    .    40 619
mzdové náklady  .    .    .    .    .     2 483 236
pokuty, penále    .    .    .    .    .    .    .    . 0
celkem 3 572 194

příjmy Kč
tržby z prodeje služeb     .     .     .     .   443 531
dotace Olomoucký kraj   .    .    .    .  130 000
dotace Město Olomouc  .    .    .    .  356 777
dotace Ministerstvo kultury ČR  .    .    90 000
dotace MŠMT ČR     .    .    .    .    .   590 400
Nadace Partnerství   .    .    .    .    .  940 357
Nadace Život umělce      .    .    .    .    35 000
Nadační fond obětem holocaustu    .     15 000
Nadační fond Větrník      .    .    .    .    19 000
OPLZZ     .    .    .    .    .    .    .    . 1 180 171
sponzoři / dárci    .    .    .    .    .    .    76 274
úroky  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   115
celkem 3 876 625

443
130
357
90

590
940

35
15
19

1180
76
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Nadace Partnerství

×  podpořila projekt Příběhové drama jako nástroj sociální prevence 
na školách v Olomouckém kraji a podporuje také profesní růst orga-
nizace

Olomoucký kraj

×  podporuje prožitkové programy v Dramacentru a pomohl zajistit 
divadelní přehlídku Poděs 2013

město Olomouc

×  podporuje prožitkové programy na olomouckých školách, přispělo 
k zajištění divadelní přehlídky Poděs 2013

ministerstvo kultury

×  podporuje prožitkové programy na středních školách v Olomouckém 
kraji, přispělo na organizaci divadelní přehlídky Poděs 2013 a na  
kurz pro pedagogy a volnočasové pracovníky Jak dělat divadlo 
s dětmi 2013

evropský sociální fond v ČR, 
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 

×  podpořili projekt Kluby Na cestě

ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

×  podporuje prožitkové programy na školách mimo město Olomouc

exa Print – Design, s. r. o.

×  průběžně a neúnavně podporuje v oblasti propagace 
a výroby tiskových materiálů

Nadace život umělce

×  pomohla finančně zajistit inspirativní představení 
na divadelní přehlídce Poděs 2013

Kendrion (Prostějov) s. r. o.

×  podpořili prožitkové programy na prostějovských školách

ing. Petr Navrátil, mgr. eva machová
×  pomáhají uskutečňovat programy prevence rizikového chování 

na olomouckých školách

malířství KK s. r. o.
×  vymalovalo za zvýhodněnou cenu

miroslav Konrád
×  bezplatně vybavil kuchyňku v Dramacentru poličkami

Zuš „žerotín“ Olomouc
×  pomohla zajistit divadelní přehlídku Poděs 2013

Dům dětí a mládeže Olomouc
×  pomohl zajistit divadelní přehlídku Poděs 2013

exekuce.cz
×  exekutorský úřad pomohl zajistit inspirativní 

představení na přehlídce Poděs 2013

Restaurace Torture
×  pomohla zajistit stravování pro účastníky divadelní 

přehlídky Poděs 2013

m-ceNTRum, a. s.
×  firma pomohla zajistit občerstvení pro návštěvníky 

a účastníky divadelní přehlídky Poděs 2013 a benefičního  
večera pro Dramacentrum

Pekařství illík, spol. s r. o.
×  pomohlo uskutečnit raut pro účastníky divadelní 

přehlídky Poděs 2013

Hanácká kyselka s. r. o.
×  občerstvila účastníky divadelní přehlídky Poděs 2013

moje placky
×  vyráběly placky pro Sdružení D za zvýhodněnou cenu

Anag, spol. s r. o.
×  podpořil divadelní přehlídku Poděs 2013

Toko, spol. s r. o.
×  zajistil koláčky na raut na benefičním večeru 

pro Dramacentrum

Báťkovy bylinné sirupy
×  pomáhají zajišťovat pitný režim pro děti 

v Dramacentru za zvýhodněnou cenu

john crane Sigma, a. s.
×  partner projektu Kluby Na cestě

Česká správa sociálního zabezpečení, 
OSSZ Olomouc
×  partner projektu Kluby Na cestě

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, 
informační a poradenské středisko pro volbu 
a změnu povolání
×  partner projektu Kluby Na cestě

Česká spořitelna, a. s., 
Pobočka Olomouc, třída Svobody
×  partner projektu Kluby Na cestě

Kdo podpořil naši činnost v roce 2013×
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×

Sdružení d
fakturační adresa a sídlo:  Polská 4, 779 00, Olomouc

kancelář:  třída 17. listopadu 43, 779 00, Olomouc 
e-mail:  programy@sdruzenid.cz, info@sdruzenid.cz

tel.:  + 420 733 104 076  ×  skype:  dramacentrum
http:  www.sdruzenid.cz  ×  www.facebook.com/Sdruzenid

prožitkem 
formujeme 

osobnost


