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S radostí musím konstatovat, že se Sdružení D daří čím dál tím lépe.
Důkazem toho je dvojnásobný počet dopoledních programů ve školách
oproti roku 2010 – z původních 121 programů jsme se vyšplhali až na
neuvěřitelných 244. Našim lektorům a celému organizačnímu týmu, ale
i všem našim partnerům za to patří velký dík.
Protože bez kvalitního zázemí by nebylo možno realizovat kvalitní
činnost, jsme rádi, že se náš tým nadále rozrůstá – pozice psychologa
je v organizaci jako je ta naše velmi potřebná a je skvělé, že jsme na ni
konečně dosáhli. Větší profesionality dosahuje také organizační tým. Posílení bezpochyby tkví v nově utvořených pozicích, které jsou pro činnost
rozvinuté neziskové organizace v dnešním tržním světě téměř nezbytné
– pozice marketingového specialisty a PR manažera jdou ruku v ruce
s posílením fundraisingu, tím pádem i finanční stability celé organizace.
Toho všeho jsme mohli dosáhnout díky štědré podpoře Nadace
Partnerství, které tímto děkujeme, že náš projekt podpořila částkou, ze
které můžeme nejen pokrýt výše jmenované pracovní pozice, ale díky
které jsme také mohli vybudovat vlastní prostor pro realizaci našich
prožitkových programů. Dramacentrum jsme otevřeli v prosinci roku
2012, fungovalo ale již na podzim a podle rychle se plnícího kalendária
naší koordinátorky jsme poznali, že o programy u nás bude opravdu
zájem. Za tímto středně velkým kulturně-vzdělávacím prostorem stojí
velký kus práce – celkem tři měsíce stavebního procesu a spousta hodin strávená dotvářením a zkrášlováním do konečné podoby. Hlavně ale
mnoho let usilovné práce a nepřetržité činnosti občanského sdružení,
které konečně dosáhlo svého snu – vlastního prostoru, kam bude moci
zvát žáky, studenty a pedagogy.
Hlavní součástí projektu Příběhové drama jako nástroj sociální prevence je soustavná práce s problematickým třídním kolektivem, kterému se díky třem tříhodinovým programům v rámci Celoročního preven-
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David Vávra • herec a architekt
„Dramacentrum je vskutku příjemný prostor. Při naší návštěvě se nám
opravdu jevil jako velmi vhodný pro programy, které provozuje Sdružení D.“
Radovan Lipus • režisér
„Oproti běžnému školnímu prostředí nejsou účastníci prožitkových
programů ničím vyrušováni a mohou se plně vnořit do příběhu, což se se
všemi důsledky projeví v jejich jednání v rámci strukturovaného dramatu
a hlavně při řešení problému v rámci dané tematiky. Tento klid a pocit
bezpečí jsou při práci s dramatickými technikami velmi důležité.“
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tivního programu dostane dostatečného prostoru. Devět vyučovacích
hodin pod vedením zkušených lektorů Sdružení D završí dalších deset
hodin podpory psychologa. Věříme, že si tento nový produkt brzy najde
svoje pevné místo v naší programové nabídce.
S budováním public relations jsme si také uvědomili, že je dobré mít
za sebou osobnost, tvář, která bude podporovat naši činnost a díky níž
lidé rychle poznají, jaké hodnoty uznáváme. Máme velké štěstí, že se
nám podařilo získat osobnost nejen jednu, ale rovnou dvě! S Davidem
Vávrou a Radovanem Lipusem, šumnými patrony, jsme měli možnost
popovídat si při slavnostním otevření Dramacentra a věříme, že naše
partnerství bude pokračovat i nadále.
V roce 2013 rozvineme další, pro nás zcela nový partnerský vztah
– s dětmi z dětských domovů. Dvouapůlletý projekt Kluby Na cestě
podpořený Evropským sociálním fondem nám pomůže připravit mladé
dospívající z dětských domovů na přechod do reálného světa, kde budou stát sami za sebe. Formou prožitkových programů se je budeme
snažit připravit na konkrétní situace z dospělého života, se kterými se
bezpochyby potkají – v modelových situacích, ale i v reálném prostředí
si budou moci vyzkoušet, jaké je ucházet se o zaměstnání, hledat si
bydlení, starat se o vlastní finance a podobně. Přesto se nejedná o práci
pro nás úplně novou. Výchovnou dramatiku uplatňujeme ve všech našich prožitkových programech a na stejných principech stavíme i práci
s dětmi z dětských domovů – učit se vlastním prožitkem, praxí, vyzkoušet si něco nového nanečisto.
Těšíme se z toho, že se můžeme věnovat práci s novou cílovou skupinou, ale že i naše stávající vztahy – se školami v Olomouckém kraji – fungují, jak mají a můžeme jim nabízet čím dál kvalitnější práci z naší strany.
ing. pavel němeček, ředitel sdružení d

Kdo jsme
Naše občanské sdružení existuje od roku 2000 a funguje tak nepřetržitě již 12 let. Naší hlavní náplní je vzdělávání dětí a mládeže formou prožitkových programů, ale zdaleka to není jediná činnost, které se věnujeme. Využíváme především metody tvořivé dramatiky, které vycházejí
z teorie dramatu, hereckých technik, sociální psychologie nebo z některých technik alternativních vyučovacích směrů. Díky užívání těchto
postupů rozvíjíme osobnost a sociální komunikaci dětí a mládeže, jejich
sociální inteligenci a v neposlední řadě vracíme umění do hry. Nezabýváme se pouze vzděláváním a formováním osobnosti dětí a mládeže,
ale pořádáme i vzdělávací kurzy pro dospělé a pedagogy.

NABÍZÍME
prožitkové interaktivní programy pro žáky a studenty základních
a středních škol v rámci prevence kriminality a v rámci sociálního
a osobnostního rozvoje adaptační výcviky pro třídní kolektivy nebo
pro děti z dětských domovů workshopy dramatické výchovy a divadla,
semináře interaktivních vzdělávacích technik pro vedoucí divadelních
souborů, pedagogy, speciální pedagogy a studenty pořádání přehlídek
dětského a studentského divadla a uměleckého přednesu teambuildingové výcviky pro kolektivy pedagogů, zaměstnanců neziskových organizací a firem

VIZE
Ve světě 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, 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.

POSLÁNÍ
Prožitkem pomáháme formovat osobnost.

HODNOTY
Tvořivost jako aktivita – umění jako prostředek porozumění sobě i okolnímu světu – vlastní názor – odpovědnost – dohoda s ostatními.
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Kdo stojí za Sdružením D

Ing. PAVEL NĚMEČEK

MgA. et Mgr. ALENA PALARČÍKOVÁ

BcA. et MgA. MAGDA ADA VESELÁ

MARCELA NESVADBOVÁ

Bc. JAN NĚMEČEK

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze
a rozšiřujícího studia dramatické výchovy na
DAMU Praha. Je externím pedagogem výchovné dramatiky a oboru fundraising na PdF
UP. Jako autor a spoluautor se podílel na programech Drama s Linkem, Kelly a Anna, Na
jednom prkně a Šíp času. Od roku 1993 vede
semináře výchovné dramatiky pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Zaměřuje se
také na využití výchovné 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 organizacích.

Absolventka PdF UP v Olomouci a Katedry
výchovné dramatiky na DAMU Praha. Ve
Sdružení D dlouhodobě zastává místo programové vedoucí, pracuje také jako učitelka 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 vzdělávacích 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 autorkou 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 v podzemí, Méďové, Máme
rádi zvířata, Klíče, Šíp času, Operace Chalk).

Absolventka oboru výchovná dramatika na
DAMU Praha, absolventka oboru Speciální
pedagogika se zaměřením na etopedii v centru celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomouci. Mimo jiné učitelka literárně-dramatického oboru v ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci.
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). V současnosti
studuje tvůrčí fotografii na ITF v Opavě.

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika Střední pedagogické školy
v Přerově a oboru Dramatická výchova Lidové
konzervatoře Východočeského kraje v Hradci
Králové. Koordinátorka projektů a lektorka
prožitkových programů Sdružení D od roku
2010. Je spoluautorkou programu zaměřeného na environmentální výchovu (Máme rádi
zvířata) a programu pro osobnostní rozvoj
(Kryštofe, neblbni!). Do roku 2008 pracovala
jako učitelka literárně-dramatického oboru na
ZUŠ v Hradci Králové, ZUŠ Šternberk a jako
pedagog volného času v oboru estetická výchova v DDM Šternberk. Je autorkou besed
zaměřených na literaturu, přírodu, dějepis
a výtvarnou výchovu, autorkou přírodovědných kvízů a soutěží pořádaných pro děti
mladšího a staršího školního věku. Od roku
2006 je také členkou porot na recitačních
soutěžích.

Absolvent oboru Speciální pedagogika – dramaterapie 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 Olomouci. Je autorem a spoluautorem dětské kreativní dílny. Má zkušenost s prací s romským
etnikem a s osobami s mentálním postižením.
Spolupracuje na volnočasových aktivitách ve
společnosti Člověk v tísni a společně s občanským sdružením Spolu Olomouc se organizačně podílí na přípravě a chodu festivalu
Fimfárum. V současnosti působí jako krajský
koordinátor celostátního projektu Klíče pro
život v oblasti multikulturní výchovy.

ředitel, statutární zástupce, lektor

statutární zástupce, lektorka

statutární zástupce, lektorka
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koordinátorka, lektorka

lektor, fundraiser

Bc. ZUZANA ZAPLETALOVÁ
lektorka, fundraiserka

Absolventka dvouoborového studia české
filologie a kulturní antropologie na FF UP
v Olomouci a studentka navazujícího magisterského oboru česká filologie tamtéž.
Lektorkou prožitkových programů Sdružení D
pro žáky 2. a 3. stupně je od roku 2008. Absolvovala dva cykly literárně-dramatického
oboru na ZUŠ „Žerotín“ v Olomouci. Je členkou 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 v Divadle Tramtarie
v Olomouci.

MgA. IVANA NĚMEČKOVÁ

Mgr. et MgA. MAGDALÉNA STREJČKOVÁ

BcA. et MgA. JANA TURČANOVÁ

MgA. JAN ŠPRYNAR

PhDr. HANA DZIKOVÁ

lektorka

lektorka

lektorka

lektor

psycholožka

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 divadelními
kolektivy, se kterými získala řadu ocenění na
celostátní úrovni – v letech 2007–2009 postoupila se svými inscenacemi na celostátní divadelní přehlídky Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna nebo Jiráskův Hronov. Stála
u zrodu prvních prožitkových programů výchovné dramatiky s tématikou prevence pro žáky
základních škol. V současné době se v organizaci zabývá především vzděláváním pedagogů
v oblasti divadelní tvorby s dětmi a mládeží. Od
roku 1990 se také pravidelně věnuje lektorské
činnosti a porotování divadelních a recitačních
přehlídek. V roce 2010 byla členkou lektorského
sboru celostátní přehlídky dětských recitátorů.
Opakovaně vede semináře divadelní tvorby pro
mládež na národní přehlídce amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim.

Absolventka oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ
PdF UP Olomouc a oboru dramatická výchova na DAMU Praha. Má několikaletou praxi
na ZŠ, působí jako lektorka pro 1. stupeň. Je
spoluautorkou programů Méďové, Perníková
chaloupka, Kryštofe, neblbni! Je také pravidelnou porotkyní recitačních soutěží. Má bohatou
manažerskou praxi se svými dětmi, napsala tři
knížky fejetonů ze svého rodinného prostředí.

Absolventka loutkoherectví na JAMU v Brně
a výchovné dramatiky na DAMU Praha.
Lektorka prožitkových programů Sdružení D
od roku 2010. Je spoluautorkou programu
prevence šikany Jonathan a R. S. B. a programu Kryštofe, neblbni! Současně působí
jako učitelka 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 je i členkou
porot na recitačních soutěžích.

Absolvent oboru dramatická výchova na
JAMU v Brně, civilní službu vykonal v neziskové organizaci Sdružení občanů zabývajících se
emigranty (volnočasové aktivity, dramatický
kroužek, organizování akcí a divadelního festivalu). 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). V současnosti působí jako učitel literárně-dramatického
oboru na ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. Pravidelně se účastní mezinárodních a národních workshopů organizace ISH Rote Nasen
Clowndoctors.

Absolventka FF UP v Olomouci v oboru psychologie. Pracuje jako psycholožka v Dětském
diagnostickém ústavu. 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, s problematikou agresivity,
zneužívání návykových látek. Věnuje se také
práci s rodinami, vzdělává se v systemické
rodinné terapii v Institutu rodinné terapie
v Praze.
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Prožitkové programy Sdružení D
NEJŽÁDANĚJŠÍ PROGRAMY ROKU
Za rok 2012 jsme uskutečnili celkem 244 programů, z toho následující
si vedly nejlépe:

Outsider aneb Jak z toho ven

• prevence šikany pro 6.–8. ročník ZŠ | celkem 38 ×
„Jak vzniká šikana? Co ještě není a co už je šikana? Jak pomoci člověku postiženému šikanou?“
Zdeněk každodenně čelí násilnickým útokům Michalovy party, které
ohrožují jeho psychické i fyzické zdraví. Lekce nabízí možnost nanečisto prožít a procítit, jak nesnadné je vymanit se z rozbujelé šikany. Zamýšlí se nad možnostmi pomoci oběti násilí, nad způsoby, jak pracovat
s agresorem a jak obnovit zdraví kolektivu.

Jonathan a R. S. B., s. r. o.

• prevence šikany pro 3.–6. ročník ZŠ | celkem 26 ×
„Zaplať, nebo budou potíže…“
Desetiletého Jonathana, kterému rodiče odjedou na delší dobu do
zahraničí, začíná obtěžovat skupina deváťáků. Vykutálená partička
neváhá vyválet v bahně nebo roztrhat učebnice všem, kteří odmítnou
zaplatit vymáhaný obnos. Dokáže se jim Jonathan ubránit? Brian Jacques, autor povídky, na jejíž motivy program vznikl, zapojil do realistického příběhu i prvky magie a sci-fi. Pomáhá dětem mladšího školního
věku hledat účinné formy obrany proti šikaně.

Petřin příběh

• drogová prevence pro 8.–9. ročník ZŠ a ročníky SŠ | celkem 18 ×
„Mám to pod kontrolou…?“

NOVINKY V PROGRAMOVÉ NABÍDCE

Petra experimentuje s různými drogami a dostává se do konfliktu se
zákonem. Podaří se jí situaci zvládnout? Prožitkový program vychází
ze skutečného příběhu 16leté dívky. Věnuje se lidské potřebě prožívat
extázi a katarzi, konfrontuje extázi přirozeně prožívanou s extází uměle
navozovanou pomocí drog.

Celoroční preventivní program s podporou psychologa

• vhodný pro problematické kolektivy 2. stupně ZŠ
Tato speciální třístupňová forma je oproti běžným příběhovým dramatům Sdružení D založena na opakované spolupráci s jedním kolektivem. Program každého ze tří tříhodinových setkání je přitom postaven
odlišně. První část – interaktivní cvičení a hry – má za cíl prolomit bariéry mezi žáky a lektory, dovolí jim zvyknout si na techniky užívané ve
strukturovaném dramatu (hra v roli, živé obrazy, plášť experta). Pomocí
tréninku zdravé sebeúcty a respektujícího chování žáci posílí schopnost formulovat svoje myšlenky a pocity, hry a cvičení upevní skupinovou spolupráci.
Ve druhém setkání účastníci projdou ověřeným strukturovaným
dramatem Sdružení D podle vlastního výběru. V celoroční spolupráci
se ovšem jedná o tříhodinovou verzi tohoto programu, obohacenou
o aktivity, které dovolují ještě lépe probrat se problematikou až k jejímu jádru.
Třetí setkání, divadlo fórum, je nejnovějším typem programu Sdružení D. Poslední tři vyučovací hodiny celoročního programu jsou postaveny na tom, že účastníci sami mohou svými návrhy a osobními vstupy
ovlivnit další směřování modelového příběhu. Postupuje se tak, že je
divákům přehráno divadelní představení mapující určitou problematiku.
Schválně vyvolává negativní reakce, aby diváky vyburcovalo k zásahu
– ti totiž mají možnost ovlivnit vývoj dramatu. Žáci ve druhé části programu převezmou roli postavy a jednají dle vlastního uvážení – příběh
se pak hraje znovu, ale s novým koncem.

Méďové

• osobnostní rozvoj pro 1.–3. ročník ZŠ | celkem 18 ×
„Pohádka plná průšvihů aneb co s Maruškou?!“
Strukturované drama pro děti mladšího školního věku vycházející
z klasické pohádky Maruška a medvědi. Co s tím, když něco provedu –
třeba poškodím cizí věc či něco ukradnu, i když to třeba nebylo se zlým
úmyslem? Jaké to je, být v kůži rodičů, když to se mnou řeší? Jaké jsou
možnosti nápravy? Je možné průšvihu předcházet? Budeme improvizovat, tvořit, spolupracovat, řešit situace, trénovat vyjadřovací schopnosti, rozvíjet sociální dovednosti a fantazii. Nakonec navíc vytvoříme
pro jednoho z hrdinů malý dárek.

Klíče

• osobnostní rozvoj pro 3.–5. ročník ZŠ | celkem 18 ×
„Odemkni svou fantazii.“
Se svazkem klíčů od smyslových cvičení přes rytmické hry, jazyková
a slohová cvičení až k improvizaci. Neboli program o tom, jak začínat
rozvíjet u dětí tvořivost, skupinovou citlivost, rytmické, improvizační
a výrazové schopnosti, jak propojit emocionálně i racionálně zaměřené
aktivity. To vše jako cesta k hledání a vytváření společných klíčových
pravidel k hodnotnému životu.
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Pro ana

• prevence poruch příjmu potravy pro 8.–9. ročník ZŠ
„Jsem krásná a štíhlá.“
Program vychází ze skutečných příběhů několika dívek, využívá videa
z YouTube, materiálů z internetu a konzultací s psychologem. Program
upozorňuje na rizika spojená s přijímáním falešných vzorů, snaží se varovat před zdravotními následky způsobenými poruchami příjmu potravy. Přirozenou příběhovou formou a hrou v roli vede aktéry k zamyšlení
se nad paradoxem ideálu a přirozenosti.

Šíp času

• prevence xenofobie a rasismu pro 1.–3. ročník SŠ
„Pro svoje děti musíme zajistit čistotu rasy…“
Z deníku muže nacházejícího se v kómatu účastníci programu postupně odhalují, že člověk, do jehož osudu pronikají, byl nacistickým
válečným zločincem. Později se vracejí o něco zpět a mají možnost stát
se pisatelem dopisu, který jeho zločiny odhalí, pojmenuje jejich nebezpečnost a zrůdnost. Vzápětí zhlédnou část video-dokumentu o jedné
z větví současného hnutí skinheads, která se hlásí k ideologii nacismu,
popírá holokaust. Mladí zfanatizovaní lidé, mezi nimiž jsou i matky malých dětí, hovoří o čistotě bílé rasy a obhajují násilné útoky vůči jiným
etnikům. Dokument se tak, stejně jako na závěr vedená diskuse, snaží
vést studenty k nutnosti postavit se proti těmto tendencím v jejich okolí
i v celé společnosti.

Kryštofe, neblbni!

• osobnostní rozvoj pro 3.–5. ročník ZŠ
„Člověk přece nechce být celý život zavřený v kufru…“
Strukturované drama vzniklo na motivy knihy Ivy Procházkové Kryš-

tofe, neblbni a slez dolů! Pomáhá dětem mladšího školního věku konstruktivně řešit problémy a ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené
jednání. Devítiletý Kryštof sedí vysoko na skále a odmítá slézt dolů. Je
mu zima, stmívá se, ale on tvrdohlavě dřepí ve výšinách a vzpomíná,
co ho k tomu vedlo. Proč se pohádal s nejlepším kamarádem, proč od
nich táta odešel…? Program o přátelství a vzájemné pomoci.

Drama s Linkem

Operace Chalk

Na jednom prkně

• osobnostní rozvoj pro 4.–9. ročník ZŠ
„Historie, to nejsou letopočty a fakta, ale lidské osudy…“
Výsadek čtyř Čechů vycvičených v Anglii pro diverzní činnost v protektorátu končí nezdarem. Mají účastníci operace či jejich rodiny šanci
přežít? Prožitkový program nabízí dětem možnost poznat historii
prostřednictvím konkrétního pravdivého příběhu. Ukázat dějiny v zrcadle jedinečného osudu. Zamysleme se nad skutečnými hodnotami
v lidském životě, probuďme zájem o poznání osudů vlastních předků,
vlastní země.

• prevence xenofobie a rasismu pro 9. ročník ZŠ, 1.–2. ročník SŠ

spolupracovat a tvořivě řešit situace ze známého pohádkového příběhu. V lekci Radka Marušáka posilující pozitivní kamarádské vztahy ve
skupině a vzájemnou pomoc na motivy klasické pohádky se děti nudit
nebudou. Hodnotu a význam opravdového kamarádství budou mít
možnost poznat na vlastní napínavé cestě k voňavé chaloupce…

ze současné knižní tvorby pro děti. S mnohými jeho básněmi se malí
čtenáři mají možnost setkat i ve svých čítankách. Interaktivní program
je inspirován sbírkami Kam až smí smích a Listonoš vítr. Děti si v něm
budou samy hrát s poezií tohoto autora, dotvářet, improvizovat a vnímat, že lyrika je zábavná!

• drogová prevence pro 1.–2. ročník SŠ

Kouzelná baterka

Detektivní tým

• prevence xenofobie, sociálního vyloučení a kriminality pro 8.–9. ročník ZŠ

Kelly a Anna

Cesta zpátky

• celodenní adaptační program zaměřený na kooperaci pro 3.–6. ročník ZŠ

PŘIPRAVUJEME NOVÉ PROGRAMY
Prapohádka

• environmentální výchova pro 2.–4. ročník ZŠ

• osobnostní rozvoj pro předškolní děti
„Mamute, mamute, máš to pěkně nahnuté!“
Vtáhneme děti do pravěkého světa, kde žijí dvě ženy, praženy, které
potřebují pomoci se spoustou věcí. Trápí je nejenom hlad, ale i samota.
Jakým způsobem mohou děti praženám pomoci? Co se člověku v pravěku může přihodit? Na tyto otázky si společně odpovíme během programu. Lekce je zaměřená na upevňování sociálního cítění a empatie
a na skupinovou práci.

• environmentální výchova pro 8.–9. ročník ZŠ

Perníková chaloupka

DALŠÍ PROŽITKOVÉ PROGRAMY SDRUŽENÍ D
Máme rádi zvířata

500 miliard v podzemí
Velká změna

• osobnostní rozvoj pro 6.–9. ročník ZŠ a ročníky SŠ

Artprotest

• mediální výchova pro 8.–9. ročník ZŠ a ročníky SŠ

• rozvoj čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ
„Když s ní na něco posvítíš, ožije to. Ale pozor! Dobře si to rozmysli!“
Čtení přece může být zábava! Originální nápad, hra, fantazie a barevný svět lákavých dětských přání dal vzniknout krásné knížce Olgy
Černé Kouzelná baterka. V interaktivním programu plném improvizací,
ilustrací, čtení a her se děti seznámí s touto oceňovanou knihou. Spolu
s Frantou a jeho vysněným oživlým kamarádem zažijí mnohá dobrodružství, legraci i napětí. A co další Frantovy příběhy? A jak vše vlastně
dopadne? To už si možná děti budou chtít rády samy přečíst…

Malý malým

• rozvoj čtenářské gramotnosti pro 1. stupeň ZŠ
„Smích smí všude. / Ono nějak bylo / a zase nějak bude.
ANEB
Lyrika, to jsou vlastně básničky, i když se k nim už dávno na lyru nehraje. Ale pozor, zakázáno to není! A povoluje se i flétna, elektrická
kytara nebo varhany.“
Lyriku může být lákavé číst! Oceňovaný básník, olomoucký rodák
Radek Malý přináší dětem ve svých knihách spoustu hravých veršů.
Jeho poezie je poetická i humorná. Využívá množství jazykových nápadů a ve spojení s originálními ilustracemi patří k tomu nejlepšímu

• osobnostní rozvoj pro předškolní děti a 1. ročník ZŠ
„Ve dvou se to lépe táhne…“
Vydejme se spolu s Mařenkou a Jeníčkem na dobrodružnou cestu
plnou nástrah a překážek. Zvládnou ji pouze, budou-li si pomáhat,
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• celodenní adaptační program pro 2. stupeň ZŠ
Chcete se stát členy nového týmu detektiva Pernera? Nebude to tak
jednoduché – budete muset spojit všechny své síly, abyste vyřešily
úkoly vašeho nového šéf-detektiva. Aby byla práce týmu úspěšná, je
třeba dobře komunikovat, domluvit se, pomáhat si.
Dobrodružství, při kterém spolu vyřešíme spoustu záhad a naučíme
se novým dovednostem podporujícím kooperaci, vzniklo na motivy
knihy Luďka Brožka Záhady pro detektivy začátečníky.

Jsem v tom sama…

• prevence šikany pro 8.–9. ročník ZŠ
Vždyť to začalo tak jednoduše. Anička jen prozradila své nejlepší
kamarádce heslo na Facebook.
Skutečný příběh Anny, který nemusel dopadnout zdaleka tak tragicky,
kdyby… Žáci se seznamují s problematikou kyberšikany, s počátky
jejího vzniku a možnými následky. Učí se rozlišovat tenkou hranici mezi
soukromým, veřejným, intimním a omezujícím. To vše v roli i mimo ni.

ARTPROTEST

PETŘIN PŘÍBĚH

KELLY A ANNA

CESTA ZPÁTKY
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KLÍČE
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OPERACE CHALK

MÉĎOVÉ

OUTSIDER

Čemu jsme se věnovali v roce 2012
PROŽITKOVÉ PROGRAMY
V roce 2012 realizovalo Sdružení D celkem 244 interaktivních prožitkových programů. Škála témat se oproti roku 2011 opět rozrostla – dohromady si u nás škola může vybrat ze 17 různých programů. Programová
nabídka v roce 2012 pokrývá problematiku prevence rizikového chování
(prevence šikany, prevence xenofobie a rasismu, prevence závislostí,
prevence sociálního vyloučení, prevence poruch příjmu potravy), ale
i multikulturní výchovu, rozvoj osobnosti, tvořivosti, kritického uvažování a rozhodování, odpovědného myšlení, rozvoj vztahů i posilování
empatie. Poptávány jsou také programy zaměřené na osobnostní rozvoj. Díky tomu, že Sdružení D disponuje vlastním speciálně vybaveným
prostorem Dramacentrum, mohly vzniknout také programy s náročnějšími technickými podmínkami pro realizaci.

PROJEKT PŘÍBĚHOVÉ DRAMA
Nadace Partnerství podpořila blokovým grantem žádost Sdružení D
a projekt Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách
v Olomouckém kraji se tak stal jedním z osmi podpořených projektů
v oblasti poskytování sociálních služeb. Projekt byl také podpořen
menšími finančními částkami z rozpočtu Olomouckého kraje a města
Olomouce.
Hlavním cílem projektu je ovlivňovat postoje žáků a studentů 2. stupně ZŠ (ekvivalentně víceletých gymnázií) v oblasti sociální prevence
prostřednictvím speciálních programů ve speciálním neškolním prostředí – Dramacentru. Mimo to si projekt klade za cíl posilovat naši organizační soběstačnost a kapacitu v oblasti marketingu a fundraisingu.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PEDAGOGY A VOLNOČASOVÉ
PRACOVNÍKY

Inovativnost projektu je založena na intenzivnější práci s třídním
kolektivem. Zatímco běžně se setkáváme se třídou maximálně 1 ×
ročně ve škole (maximálně 2 vyučovací hodiny), nový přístup řešený
v projektu nám umožní setkat se s třídou 3 × ročně (celkem 9 vyučovacích hodin) ve speciálním prostoru. Díky tomu a také díky následným
konzultacím s psychologem (až 10 hodin) budeme moci zásadněji ovlivnit postoje žáků. Podrobný popis aktivit v tzv. celoročním preventivním
programu s podporou psychologa naleznete v kapitole Novinky v programové nabídce na straně 9.
Cílovou skupinou projektu jsou žáci 2. stupně ZŠ popř. jejich ekvivalent na víceletých gymnáziích. Projektem projde v roce 2013 celkem
14 třídních kolektivů. Do projektu jsou zapojeny takové třídy, které mají
identifikován problém se šikanou, inklinují k přejímání nevhodného chování (podezření na sympatizování s extremismem, násilím apod.) nebo
nevědí, jak se chovat k osobám a spolužákům se zvláštními potřebami
(např. handicapovaní, etnické menšiny, sociálně slabí).
Díky podpoře Nadace Partnerství mohlo Sdružení D vybudovat kulturně-vzdělávací prostor Dramacentrum, kam mohou od podzimu 2012
docházet třídní kolektivy na prožitkové programy Sdružení D. Výhoda tohoto prostoru oproti běžnému školnímu prostředí je zřejmá – interaktivní
strukturované drama není narušováno vpády zvenčí – nehrozí nechtěné
příchody pedagogů či cizích žáků v nevhodných situacích během programu. Program není narušován školním zvoněním. Neuniformní prostředí obecně zaručuje hlubší dopad na účastníka dramatu. Dramacentrum
také nabízí vybavené technické zázemí pro realizaci technicky náročnějších prožitkových programů či pro divadlo fórum (reflektory, projektor
a projekční plátno, zatemnění, zvuková technika s reproduktory).
Projekt Příběhové drama jako nástroj sociální prevence na školách
v Olomouckém kraji poběží od května 2012 do prosince 2013.

Jak dělat divadlo s dětmi

Opět se uskutečnil vzdělávací kurz pro pedagogy a volnočasové
pracovníky z programu Principy divadelní práce. V třídenní dílně se
účastníci pustili do inscenování japonských pohádek. Vedení dílny se
již tradičně ujala sehraná dvojice zkušených lektorek Sdružení D Alena
Palarčíková a Ivana Němečková. Letos vybraly texty z knihy japonských
lidových pohádek a pověstí Strašidelný chrám v horách od Jana Luffera. Účastníci dostali jedinečnou 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.
Nově nabyté dovednosti a zkušenosti mohli účastníci využít i při realizaci veřejného vystoupení ve školce, škole či v zájmovém kroužku.
Nedílnou součástí kurzu byla možnost konzultovat vlastní dramatický
scénář či divadelní koncept s lektorkami i s ostatními účastníky. Po
absolvování plných 24 hodin výuky dostali všichni zúčastnění osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT. Kurz Jak dělat divadlo
s dětmi proběhl za podpory Ministerstva kultury ČR.

Šablony prevence rizikového chování

Semináře proběhly v rámci projektu Peníze školám. Možnosti dotovaných prožitkových programů pro 1. stupeň využily čtyři školy, pro
2. stupeň pět škol. Učitelé se seznámili s organizací projektu Peníze
školám v oblasti prevence rizikového chování a vyzkoušeli si praktická
cvičení uvedená v metodice, podle které budou dále pracovat se svými
žáky.
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PODĚS 2012 – REGIONÁLNÍ PŘEHLÍDKA DĚTSKÉHO DIVADLA
V dubnu 2012 se díky Sdružení D sešlo v ZUŠ „Žerotín“ Olomouc hned
12 dětských divadelních souborů na soutěžní přehlídce dětských divadel. V odborné porotě zasedli Jaroslav Provazník, bývalý vedoucí katedry
dramatické výchovy DAMU Praha, Petra Němečková, ředitelka olomouckého Divadla Tramtarie a Ivana Němečková, učitelka LDO a lektorka
Sdružení D. Už poněkolikáté se mohli malí divadelníci účastnit hned dvou
druhů tvořivých dílen pod vedením lektorů Sdružení D – rozborové a improvizační.
Vítězné představení Prolhaný Henry dětského divadelního souboru
Bertíci ze ZUŠ Žerotín, pozoruhodná práce zkušené učitelky LDO Aleny
Palarčíkové a jejích svěřenců, postoupilo rovnou na celostátní Dětskou
scénu do Svitav. Svěží inscenace Dvě vesnice Divadla Na schodech ze
ZŠ E. Valenty z Prostějova pod vedením učitelky dramatické výchovy
Hany Lužné byla doporučena do širšího výběru na Dětskou scénu.
Jako hlavní pořádající organizace koncipujeme tuto akci programově
jako přehlídku, tedy pracovní a přátelské setkání dětí, jejich učitelů a vedoucích, kteří tu mají možnost vzájemně se inspirovat a nahlížet do svých
divadelních a dramatickovýchovných kuchyní. K neopakovatelné atmosféře letošního Poděsu bezpochyby přispěla i dvě večerní inspirativní představení pražského divadelního seskupení Tate Iyumni. Je nasnadě, že se
vrůstajícím počtem účinkujících i diváků roste i úroveň přehlídky. Ve věkové
škále od předškolních dětí až po středoškoláky bylo možné vypozorovat,
že děti divadlo baví a je pro ně zdrojem nejen zábavy, ale i prostředkem
získávání zkušeností, dovedností a třeba i nových kontaktů. Děkujeme
všem malým divadelníkům, jejich vedoucím, ctěné porotě, hostům i organizátorům a sponzorům za to, že je přehlídka vždy příjemným setkáním,
kde nejde o vítězství, ale o vzájemnou inspiraci a tvořivou atmosféru.

Co nás čeká v roce 2013
PROJEKT KLUBY NA CESTĚ
K 1. lednu roku 2013 má Sdružení D zahájit činnost v novém projektu
podpořeném Evropským sociálním fondem. Projekt Posílení sociálních
a profesních dovedností dospívajících dětí z dětských domovů prostřednictvím „Klubů Na cestě“ je podpořen dotačním titulem OP LZZ
a má trvat až do konce června roku 2015. Sdružení D se tak zaměří na
novou cílovou skupinu, pracovat ale bude pomocí metod, které má již
léty ověřené – metodami výchovné dramatiky.
Projekt sestává ze tří důležitých částí – v první projdou děti z vybraných dětských domovů Olomouckého kraje průpravnými cvičeními na
zvyšování sebedůvěry, sebepoznání a spolupráci. Později se budou
s lektory Sdružení D věnovat nácviku modelových situací z oblasti
samostatného života mimo domov – hledání bydlení či zaměstnání,
orientace v neznámém prostředí, správa financí. Tyto situace si následně prakticky zkusí i v terénu s opravdovými zaměstnanci personálních
agentur, realitních kanceláří, bank apod. Poslední zásadní aktivitou
projektu je vrstevnické poradenství one-to-one s názvem Big Brother
(Big Sister) – dospívající budou se svým plnoletým starším bratrem či
sestrou trávit asi 3 hodiny týdně po dobu 8 měsíců – cílem jejich setkávání je navázat vztah, který se může stát pilířem v životě mladého
člověka, který brzy opustí dětský domov.

PODĚS 2012
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Hospodaření 2012
GRAF STRUKTURY PŘÍJMŮ V ROCE 2012

STRUKTURA PŘÍJMŮ ORGANIZACE V ROCE 2012 (V TIS. KČ)
výdaje / expences

Kč

materiál a zařízení
 .  .  .  .  . 93 989
opravy a udržování   .   .   .   .   .
6 504
rekonstrukce Dramacentrum  .   .  341 782
cestovné  .  .  .  .  .  .  .  . 48 769
telefony  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 749
propagace  .   .   .   .   .   .   .   . 35 614
poštovné, ceniny  .  .  .  .  .  . 3 406
účetní práce  .  .  .  .  .  .  . 12 000
pronájem prostor a služby  .  .  . 101 790
internet / www / IT služby  .   .   .   . 31 964
organizační a ekon. zajištění  .   .  411 897
vzdělávání
 .  .  .  .  .  .  .  . 6 800
ubytování / stravování  .   .   .   .   . 29 142
ostatní služby  .   .   .   .   .   .   . 30 094
mzdové náklady  .  .  .  .  .  . 844 134
pokuty, penále  .  .  .  .  .  .  .  . 0
jiné náklady   .   .   .   .   .   .   . 19 930

celkem

2 021 564

příjmy / receipts

ROZVAHA PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

Kč

tržby z prodeje služeb . . . . 529 701
dotace Olomoucký kraj  .  .  .  . 130 000
dotace Město Olomouc  .  .  .  . 412 223
dotace Ministerstvo kultury ČR  .  . 80 000
dotace MŠMT ČR
 .  .  .  .  . 411 168
Nadace Partnerství   .   .   .   .   . 574 016
Nadace Život umělce  .   .   .   .   . 15 000
Nadace Charity Mints  .  .  .  .
25 277
sponzoři / dárci   .   .   .   .   .   . 28 300
úroky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

celkem

hospodářský výsledek

2 205 724

184 160

24 %
5,9 %
18,7 %
3,6 %
18,6 %
26 %
0,7 %
1,15 %
1,3 %

529
130
412
80
411
574
15
25
28

vlastní příjmy
dotace Olomoucký kraj
dotace Město Olomouc
dotace MK ČR
dotace MŠMT ČR
Nadace Partnerství
Nadace Život umělce
Nadace Charity Mints
sponzoři / dárci
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PRO NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE

Kdo podporuje naši činnost
Nadace Partnerství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

• podpořila projekt Příběhové drama jako nástroj sociální prevence
na školách v Olomouckém kraji, podporuje profesní růst organizace
a pomohla vybudovat Dramacentrum.

• pomohlo realizovat programy prevence rizikového chování a multikulturní výchovy na školách mimo město Olomouc.

Olomoucký kraj
• pomohl vybudovat Dramacentrum a zajistit divadelní přehlídku
Poděs 2012.

Město Olomouc
• podporuje hlavní činnost organizace, má zásadní podíl na dlouhodobém ovlivňování osobnostního, sociálního a etického rozvoje žáků
a studentů na olomouckých školách, přispělo k zajištění divadelní
přehlídky Poděs 2012, pomohlo vybudovat Dramacentrum.

Ministerstvo kultury

Grapo, s. r. o.

• Společnost bezplatně poskytla materiál k výrobě
propagace.

Ing. Petr Navrátil, Ludmila Tomečková

• pomáhají uskutečňovat programy prevence šikany na olomouckých
školách.

Nadace Charity Mints

Miloslav Konrád

• pomohla uskutečnit programy etického rozvoje na školách v Olomouckém kraji.

• bezplatně vyrobil kuchyňku v Dramacentru.

Malířství KK, s. r. o.

• vymalovalo Dramacentrum za zvýhodněnou cenu.

Exekuce.cz

• Exekutorský úřad pomohl zajistit inspirativní
představení na přehlídce Poděs 2012.

Restaurace Torture

• pomohla zajistit stravování pro účastníky divadelní
přehlídky Poděs 2012.

M-CENTRUM, a. s.

• Firma pomohla zajistit občerstvení pro návštěvníky
a účastníky divadelní přehlídky Poděs 2012.

Pekařství Illík, spol. s r. o.

Exa Print – Design, s. r. o.

Hager podlahy Olomouc, s. r. o.

• průběžně a neúnavně podporuje v oblasti tiskových materiálů a propagace.

• Firma poskytla slevu na podlahy v Dramacentru.

• pomohlo uskutečnit raut pro účastníky divadelní
přehlídky Poděs 2012.

Dřevovýroba Sudolský

Ondrášovka, a. s.

Koupelny JaS

Moje placky

• Firma bezplatně vyrobila prahy a barový pultík do Dramacentra.

Nadace Život umělce

• poskytly slevu na vybavení Dramacentra
zdravotechnikou.

• pomohla finančně zajistit inspirativní představení na divadelní přehlídce Poděs 2012.

ZUŠ „Žerotín“ Olomouc

• pomohla zajistit divadelní přehlídku Poděs 2012.

• pomohlo realizovat pokračování etických programů na středních školách, přispělo na organizaci divadelní přehlídky Poděs 2012 a na kurz
pro pedagogy a volnočasové pracovníky Jak dělat divadlo s dětmi.

Dům dětí a mládeže Olomouc

• pomohl zajistit divadelní přehlídku Poděs 2012.
20
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• občerstvila účastníky divadelní přehlídky Poděs 2012.

• vyrobily placky na Poděs 2012 za zvýhodněnou cenu.

Avitis, s. r. o.

• Firma poskytla víno na raut na Poděsu 2012.

Jantar Caffe, s. r. o.

• připravilo chuťovky na raut na Poděsu 2012.

Jantar

prožitkem
formujeme
osobnost

MÁME DRAMACENTRUM!

SDRUŽENÍ D

fakturační adresa a sídlo:

Polská 4, 779 00, Olomouc
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
kancelář:
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