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Prožitkem formujeme osobnost.
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Přestože Sdružení D vzniklo už v roce 2000, 
svou činnost jsme fakticky začali rozvíjet až od 
roku 2001, takže loňský rok byl vlastně rokem 
jubilejním. Loni jsme slavili 10 let. Na „firmu“ 
dost, aby buď zkrachovala, nebo z ní byla jasná 
„konstanta trhu“. A co my jako neziskovka?

Rok od roku jsme silnější. Zatímco v předcházejí-
cích letech jsme rostli mírně, v loňském roce jsme 
poskočili skutečně významně. Především jsme 
navýšili počet programů osobnostního rozvoje 
na školách o 30 %. Samozřejmě nám nahrála 
dobrá situace některých osvícených škol, které si 
o peníze zažádaly v programu „Peníze do škol“, 
a tak jsme díky nim mohli uvést v život zcela nový 
typ programu, kdy se s jednou třídou potkáme 
4 x ve školním roce. Všichni si to pochvalujeme, 
naše schopnost pohnout díky programům osob-
nostního růstu se školními stereotypy je vyšší. 
A v oblasti programů to ještě není vše. Začali 
jsme nabízet programy prožitkového rozhodování 
o životě kolem nás v environmentálních souvis-
lostech, nově vznikne také program prevence 
poruch příjmu potravy. Růst výkonu a rozší-
ření nabídky má ale i své negativní souvislosti. 
Musíme více hlídat kvalitu programů, musíme 
často řešit organizační „kolapsy“. Někdy máme 
pocit, že škola není to pravé místo, kde se našim 
programům daří – chceme vlastní prostor, kde 
by vše fungovalo bez zvonění, bez nevhodného 
„vpádu“ kantorů či spolužáků, kde by atmosféra 

místa a děje posílila skutečný prožitek – a jsme 
opět u našeho snu – Dramacentrum v Olomouci. 
V roce 2011 Dramacentrum bohužel stále není.

Radosti dost jsme ale mohli mít v divadelní sféře 
výchovné dramatiky. Poděs už opravdu není jen 
„postupová soutěž“, Poděs není jen „regionální 
přehlídka“ dětských divadel, která někdo „pře-
mluví“, aby si přijela do Olomouce zahrát. Poděs 
je skutečně festival, kde nechybí kvalitní dětské 
inscenace, tvořivé dílny, inspirativní představení, 
otevřená radostná atmosféra, povzbuzující i kritic-
ká hodnocení odborníků. Tady se zúročuje naše 
dlouhodobá práce v oblasti výchovy pedagogů 
dětského divadla, naše zkušenosti s pořádáním 
významné regionální kulturní akce.

Takže, co je za námi v „deseti“?

Naše nabídka prožitkových programů je dost 
široká, aby si každá škola mohla vybrat – zamě-
ření programů pokrývá rozvoj tvořivosti, kritické 
uvažování a rozhodování, odpovědné myšlení, 
rozvoj vztahů i posilování empatie. Divadelním 
vzděláváním a pořádáním Poděsu dáváme 
prostor k tomu, aby se radost z umění a entu-
ziasmus tvoření otiskl do duše dětí i dospělých 
kolem nás. A to není málo.

Moc děkuji všem lektorům, organizačním pra-
covníkům, dobrovolníkům za veškeré úsilí a prá-

Úvodní slovo
ci v loňském roce. Moc děkuji stále rostoucí 
skupině pedagogů, kteří nám důvěřují a věří, že 
se nám společně může podařit pohnout s tím, 
na co česká škola stále ještě nemá čas. Moc 
děkuji všem dárcům, podporovatelům, sponzo-
rům, bez nichž bychom nemohli růst.

Držte nám palce v roce 2012!

Pavel Němeček
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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, 
pedagogy.

Nabízíme:
• prožitkové interaktivní programy pro žáky 

a studenty základních a středních škol 
v rámci prevence kriminality a v rámci soci-
álního 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, pedago-
gy, speciální pedagogy a studenty

• pořádání přehlídek dětského a studentské-
ho divadla a uměleckého přednesu

• teambuildingové výcviky pro kolektivy 

pedagogů, zaměstnanců neziskových orga-
nizací a firem

Poslání:
Prožitkem pomáháme formovat osobnost.

Hodnoty:
Tvořivost jako aktivita – umění jako prostředek 
porozumění sobě i okolnímu světu – vlastní 
názor – odpovědnost – dohoda s ostatními.

Vize:
Ve světě je až příliš mnoho netolerantního 
a agresivního chování. Napětí je jak ve světě 

Kdo jsme / O nás
dospělých, tak ve světě dětském. Svými interak-
tivními 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 
chceme nabízet v samostatném unikátním 
prostoru Dramacentrum, který se postupně 
stane vyhledávaným a inspirativním místem pro 
tvořivou práci s dětmi i s dospělými.
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Absolvent Vysoké školy ekonomické v Pra-
ze 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 a Na 
jednom prkně. Od roku 1993 vede semináře vý-
chovné dramatiky pro pedagogickou i nepeda-
gogickou 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 organi-
zacích.

Lidé / Tým

Absolventka PdF UP v Olomouci a Katedry 
výchovné dramatiky na DAMU Praha. Ve Sdru-
žení D dlouhodobě zastává místo programové 
vedoucí, pracuje také jako učitelka literárně-dra-
matického oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc. 
Vzhledem k orientaci svého studia se věnuje 
propojení dramatické výchovy a interaktivních 
vyučovacích technik se společenskovědní pro-
blematikou. Od roku 2005 vede semináře inter-
aktivních vzdělávacích metod pro pedagogy na 
všech druzích škol. Jako lektorka Sdružení D re-
alizuje ročně cca 80–100 zážitkových programů 
ve školách. Je autorkou metodiky prevence 
rizikového chování pro pedagogické pracovníky 
a autorkou a spoluautorkou několika prožitko-
vých 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).

Absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pe-
dagogika Střední pedagogické školy v Přerově 
a oboru Dramatická výchova Lidové konzerva-
toře Východočeského kraje v Hradci Králové. 
Koordinátorka projektů a lektorka prožitkových 
programů Sdružení D od roku 2010. Je spoluau-
torkou programu zaměřeného na environmen-
tální výchovu (Máme rádi zvířata). 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.

Ing. Pavel Němeček
ředitel, statutární zástupce, lektor

Marcela Nesvadbová
koordinátorka, lektorka

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková
statutární zástupce, lektorka
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Absolventka oboru výchovná dramatika na 
DAMU Praha, absolventka oboru Speciální 
pedagogika se zaměřením na etopedii v centru 
celoživotního vzdělávání PdF UP v Olomou-
ci. Mimo jiné učitelka literárně-dramatického 
oboru v ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. Součas-
ně 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 zážitkových programů 
prevence rizikového chování pro děti a mlá-
dež (Artprotest, Petřin příběh, Outsider, Velká 
změna). V současnosti studuje tvůrčí fotografii 
na ITF v Opavě.

BcA. et MgA. Magda Veselá
lektorka

Absolventka oboru výchovná dramatika na 
DAMU Praha, dlouholetá lektorka Sdružení D. 
Působí jako učitelka literárně-dramatického obo-
ru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc a krajský metodik 
pro LDO ZUŠ. Má bohaté zkušenosti v práci 
s dětskými a mládežnickými divadelními kolekti-
vy, 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 přede-
vším vzděláváním pedagogů v oblasti divadelní 
tvorby s dětmi a mládeží. Od roku 1990 se také 
pravidelně věnuje lektorské činnosti a poroto-
vání 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.

MgA. Ivana Němečková
lektorka

Absolventka loutkoherectví na JAMU v Brně 
a studentka výchovné dramatiky na DAMU 
Praha.
Lektorka prožitkových programů Sdružení D od 
roku 2010. Je spoluautorkou programu preven-
ce šikany Jonathan a R. S. B. Současně působí 
jako učitelka literárně-dramatického oboru na 
ZUŠ V. Ambrose v Prostějově. Má dlouholetou 
praxi loutkoherečky a zkušenosti s výukou dra-
matické výchovy na Střední pedagogické škole 
v Přerově. V současné době je i členkou porot 
na recitačních soutěžích.

BcA. Jana Turčanová
lektorka
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Absolvent oboru dramatická výchova na JAMU 
v Brně, civilní službu vykonal v neziskové organi-
zaci 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. Ambro-
se v Prostějově. Pravidelně se účastní meziná-
rodních a národních workshopů organizace ISH 
Rote Nasenclowndoctors.

MgA. Jan Šprynar
lektor

Absolvent oboru Speciální pedagogika – drama-
terapie 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 zku-
šenost s prací s romským etnikem a s osobami 
s mentálním postižením. Spolupracuje na volno-
časových aktivitách ve společnosti Člověk v tísni 
a společně s občanským sdružením Spolu Olo-
mouc se organizačně podílí na přípravě a chodu 
festivalu Fimfárum. V současnosti působí jako 
krajský koordinátor celostátního projektu Klíče 
pro život v oblasti multikulturní výchovy.

Bc. Jan Němeček
lektor, webmaster, fundraiser

Absolventka dvouoborového studia české filolo-
gie 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. stup-
ně 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. Od 
roku 2008 působí také jako herečka v Divadle 
Tramtarie v Olomouci.

Bc. Zuzana Zapletalová
lektorka, fundraiserka
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TOP 5 / Nejúspěšnější programy roku 2011
Outsider aneb Jak z toho ven (prevence 
šikany pro 6.–8. ročník ZŠ)
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.

Petřin příběh (drogová prevence 
pro 8.–9. ročník ZŠ, SŠ)
„Mám to pod kontrolou…?“

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

Jonathan a R. S. B., s. r. o. (prevence šikany 
pro 3.–6. ročník ZŠ)
„Zaplať, nebo budou potíže…“

Desetiletého Jonathana, kterému rodiče 
odjedou na delší dobu do zahraničí, začíná ob-
těžovat skupina deváťáků. Vykutálená partička 
roztrhá učebnice všem, kteří odmítnou zaplatit 
vymáhaný obnos, nebo je všechny vyválí v bah-
ně. Dokáže se jim Jonathan ubránit?
Lekce vznikla na motivy oceňované povídky 
Briana Jacquesa, v níž se kromě realistického 
příběhu objeví i magie a sci-fi. Pomáhá dětem 
mladšího školního věku hledat účinné formy 
obrany proti šikaně.
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Méďové (osobnostní výchova, výchova 
k odpovědnosti, tvořivosti pro 1. stupeň ZŠ)
Pohádka plná průšvihů aneb co s Maruškou?

Co s tím, když něco provedu – třeba poškodím 
cizí věc nebo něco ukradnu, i když to třeba 
nebylo se zlým úmyslem? Jaké to je být v kůži 
rodičů, když se mnou problém řeší? Jaké jsou 
možnosti nápravy? Je možné průšvihu před-
cházet?
Budeme improvizovat, řešit situace, tréno-
vat vyjadřovací schopnosti a rozvíjet sociální 
dovednosti.

500 miliard v podzemí (environmentální 
výchova pro 8.–9. ročník ZŠ)
„… takové bohatství nikdo nenechá pod 
zemí!“

Žáci se ocitnou v rolích obyvatel, nezá-
vislých pozorovatelů i členů poslanecké 
komise. Budou zvažovat názory těžební 
společnosti i ekologů, pokusí se převzít 
zodpovědnost a rozhodnutí o dalším osudu 
krajiny v Podještědí.

Máme rádi zvířata (environmentální 
výchova pro 2.– 3. ročník ZŠ)
„Jé, ta je krásná… Ale má nějaký bolavý 
ouško…“

Co všechno se může stát, když si Markétka 
usmyslí, že zachrání malé koťátko? Lekce 
učí děti vidět ochranu zvířat v souvislosti 
s jinými hodnotami, pochopit, že nesmí 
ohrozit sebe ani své okolí, že není vůbec 
snadné převzít zodpovědnost za své zvířecí 
mazlíčky.
Program s environmentální problematikou 
je zaměřený také na upevňování sociálního 
cítění a empatie a na skupinovou práci.

Kelly a Anna (etický projekt, prevence 
rasismu pro 9. ročník ZŠ, 1.–2. ročník SŠ)
„Můj život je roztříštěn…“

Kelly se musí rozhodnout, zda udá agresory 
rasistického útoku… Anna Franková se skrývá 
před smrtí, kterou jejímu národu přisoudili nacis-
té, v tajném přístěnku…
Účastníci prožitkového programu tentokrát 
putují napříč historií, aby prozkoumali dva 
odlišné a přitom si tak blízké lidské osudy. Aby 
nanečisto prožili destruktivní následky rozbujelé 
šikany a uvědomili si nutnost postavit se proti 
jakékoli formě rasismu.

Novinky
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Čemu jsme se věnovali v roce 2011 
Prožitkové programy pro 1., 2. a 3. stupeň

Interaktivní vzdělávací programy pro osobnostně 
sociální rozvoj dětí a mládeže
Strukturovaná dramata o drogách, o přehlížení, 
povrchním životě, o rasismu a fašismu, o pomo-
ci sobě i druhým. O klíčových hodnotách pro 
život, všímavosti, nejrůznějších extázích a katar-
zích a o místech, kde je radost žít.
Naše tradiční a ověřené programy Petřin příběh, 
Outsider aneb Jak z toho ven, Drama s Linkem, 
Cesta zpátky, Artprotest, Kelly a Anna, 500 
miliard v podzemí, Velká změna, Klíče, Méďové, 
Jonathan a R. S. B., s. r. o.

V roce 2011 realizovalo Sdružení D celkem 184 
programů s 4 277 žáky a studenty na 44 ško-
lách Olomouckého a Zlínského kraje.

Vzdělávací programy pro pedagogy 
a volnočasové pracovníky

Šablony prevence rizikového chování

Seminář pro učitele 2. stupně a pro metodiky 
prevence ZŠ proběhl v ZUŠ „Žerotín“ v Olomou-
ci. Učitelé se seznámili s organizací projektu 
Peníze školám v oblasti prevence rizikového 
chování a vyzkoušeli si praktická cvičení uvede-
ná v metodice, podle které budou dále pracovat 
se svými žáky. Dále se seznámili s novými 
programy Sdružení D. Závěrem semináře pro-
běhla diskuze, kde lektoři zodpověděli případné 
dotazy. Podobný vzdělávací kurz proběhl také 
ve sborovně ZŠ Šromotovo v Hranicích.

Jak dělat divadlo s dětmi II

V rámci projektu Klíče pro život se opět usku-
tečnil kurz Jak dělat divadlo s dětmi II. Tentokrát 
se pracovalo s texty Daniela Heviera z knihy 
Nevyplazuj jazyk na lva. Cena kurzu zahrnovala 
mimo jiné 24 hodin výuky v rámci dvoudenního 
a jednodenního setkání. Vedení se ujaly zkušené 
lektorky a pedagožky MgA. et Mgr. Alena Pa-
larčíková a MgA. Ivana Němečková. V krásných 
prostorách Sluňákova byla radost pracovat, 
stejně jako později v ZUŠ „Žerotín“ Olomouc, 
která poskytla prostory pro závěrečnou režijně-
-dramaturgickou rozpravu nad texty účastníků.
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Regionální přehlídka dětského divadla 
a uměleckého přednesu Poděs 2011

Již klasicky se Sdružení D podílelo na pořádání 
krajské přehlídky dětského divadla a umělecké-
ho přednesu Poděs.
Letos jsme překonali rekord v počtu účastníků. 
100 dětských divadelních nadšenců se sešlo 2. 
a 3. dubna, aby spolu strávilo víkend plný inspi-
race a báječné pohody. Letos poprvé nabídlo 
Sdružení D dva typy dílen. První byla divadelní 
(rozborová a diskusní) a druhá byla zaměřena 
na hru a improvizaci. A co naše sympatická 
porota? Koho letos ocenila? Cenu za vhod-
ný dramaturgický výběr získal soubor Ráčci 
Roveňáčci ze ZŠ Rovensko za výběr básní 

Vodní svět pod vedením P. a M. Schönových. 
Do širšího výběru doporučila porota na národní 
přehlídku ve Svitavách divadelní soubor TYJÁTR 
ZUŠ Mohelnice pod vedením Martiny Kolářo-
vé s inscenací Kdo je rychlejší. A jako bonus 
jsme mohli shlédnout inspirativní představení 
studentů pražské HAMU Nanosvět, které bylo 
velkým osvěžením. K příjemné atmosféře plné 
divadelních zážitků, her a přátelských setkání 
přispěli všichni, kteří se na přehlídce podíleli, 
organizátoři Sdružení D, diváci, ale také samotní 
mladí divadelníci. Přehlídka byla určitě tak vyda-
řená i díky sponzorům a v neposlední řadě díky 
tomu, že se toto setkání dětských a dospělých 
fandů divadla mohlo konat v ZUŠ „Žerotín“, 
která akci poskytuje kvalitní zázemí.

Adaptační pobyty pro základní školy
Na jednom prkně

Dobrodružné putování pro listinu úspěchu na 
ostrov Gnósos letos už podruhé. Celodenní pro-
gram pro 3.–6. ročník ZŠ je realizován metodami 
tvořivé dramatiky v kombinaci s outdoorovými 
aktivitami. Je zaměřen na adaptaci nově vznika-
jících, ale také již dříve zformovaných kolektivů, 
které potřebují upevnit vztahy, zlepšit komuni-
kaci a naučit se v praktické rovině vzájemně si 
pomáhat.
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Výdaje Kč Příjmy Kč

Spotřební materiál 65317 Tržby z prodeje služeb 340754

Cestovné 28428 Dotace Olomoucký kraj 50000

Telefony 4672 Dotace Město Olomouc 240000

Propagace 23946 Dotace Ministerstvo kultury ČR 107000

Poštovné, ceniny 2931 Dotace MŠMT ČR 240000

Účetní práce 10640 Dotace MŽP ČR 116250

Pronájem prostor 47132 Sponzoři/Dárci 53000

Internet/www stránky 14664 Úroky 29

Organizační zajištění 312836

Vzdělávání 9000

Ubytování/ stravování 27880

Ostatní služby 19150

Mzdové náklady – lektoři 477835

Pokuty, penále 0

Jiné náklady 1987

Celkem výdaje 1 046 418 Celkem příjmy 1 147 033

Hospodářský výsledek 100 615

Peníze 

Hospodaření 2011

vlastní příjmy341

dotace Olomoucký kraj50

dotace Město Olomouc240

ministerstva107

dotace MŠMT ČR240

dotace MŽP ČR116

sponzoři a dárci53

Struktura příjmů 
organizace v roce 
2011 (v tis. Kč)
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Připravujeme
Projekt Dramacentrum

Nadace Partnerství podpoří projekt Sdružení 
D – Příběhové drama jako nástroj sociální pre-
vence na školách v Olomouckém kraji – částkou 
1,6 mil. Kč. Hlavní náplní projektu je tvorba tří 
speciálních programů zaměřených na téma pre-
vence rasismu a xenofobie, na prevenci šikany 
a na prevenci sociálního vyloučení. S těmito 
speciálními programy je úzce spojené budování 
a tvorba Dramacentra, v němž se budou realizo-
vat. Zahájení činnosti Dramacentra je plánováno 
na začátek roku 2013.

Třístupňové programy 
s podporou psychologa

V rámci vybudování plánovaného Dramacentra 
se započne zcela nový způsob práce s třídními 
kolektivy. Po dobu tří dopolední projdou žáci 
postupně třemi stupni práce. Jednak se bude 
jednat o interaktivní cvičení ve spolupráci s lek-
torem a s psychologem Sdružení D, která jim 
pomohou navyknout si na interaktivní a tvořivý 
způsob práce, posílí sounáležitost kolektivu 
a upevní mezilidské vztahy. Druhým krokem 
v rámci balíčku bude tříhodinový prožitkový 
program podle vybraného tématu (prevence 
rasismu a xenofobie, prevence šikany, preven-
ce sociálního vyloučení). Posledním stupněm 

potom bude absolvování dalšího prožitkového 
programu podle předchozího zvoleného té-
matu, tentokrát s prvky divadla fórum. Sdru-
žení D bude moci nabídnout také případnou 
intervenci psychologa – jak v práci s dětmi, tak 
k poradě s učitelem.

Pro ana (prevence anorexie 
pro 8.–9. ročník ZŠ)
„Jsem krásná (krásný) a štíhlá (štíhlý).“

Program vychází ze skutečných příběhů něko-
lika dívek, využívá videa z YouTube, materiálů 
z internetu a konzultací s psychologem. Pro-
gram upozorňuje na rizika spojená s přijímáním 
falešných vzorů, snaží se varovat před zdravot-
ními následky způsobenými poruchami přijímání 
potravy. Přirozenou příběhovou formou a hrou 
v roli vede aktéry k zamyšlení se nad paradoxem 
ideálu a přirozenosti.
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Ministerstvo životního prostředí
pomohlo realizovat environmentální programy 
na školách mimo město Olomouc.

Ondrášovka, a.s. 
pomohla zajistit občerstvení/pitný režim pro 
účastníky divadelní přehlídky Poděs.

M-CENTRUM, a.s. 
pomohlo zajistit občerstvení pro návštěvníky 

a účastníky divadelní přehlídky Poděs.

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

přehlídky Poděs.

Restarace Torture 
pomohla zajistit stravování pro účastníky diva-

delní přehlídky Poděs.

Anag, spol. s.r.o. 
pomohl zajistit báječné inspirativní představení 

na přehlídce Poděs.

Exekuce.cz 
pomohla zajistit báječné inspirativní představení 

na přehlídce Poděs.

Exa Print – Design s.r.o. 
průběžně a neúnavně podporuje v oblasti tisko-

vých materiálů a propagace.

Nadace život umělce 
pomohla zajistit báječné inspirativní představení 

a tvůrčí dílny pro účastníky přehlídky.

Ing. Petr Navrátil, Ing. Romana Pelinková
pomáhají uskutečňovat programy prevence 

šikany na olomouckých školách.

Dárci
Magistrát města Olomouce 
podporuje hlavní činnost organizace, má zásad-
ní podíl na dlouhodobém ovlivňování osob-
nostního, sociálního a etického rozvoje žáků 
a studentů na olomouckých školách.

Olomoucký kraj 
pomohl zajistit divadelní přehlídku Poděs.

Ministerstvo kultury ČR
pomohlo realizovat pokračování etických pro-
gramů na středních školách, realizovat divadelní 
přehlídku Poděs a divadelní seminář pro učitele.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
pomohlo realizovat programy prevence rizikové-
ho chování na školách mimo město Olomouc.



www.sdruzenid.cz


