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Slovo úvodem

Struktura projektu

Ke sborníku Praxe Klubů Na cestě

V prvním roce jsou děti (cca 12–18 let) zapojeny do činností Klubů Na cestě – jedná se o průpravná cvičení na zvyšování sebedůvěry a sebepoznání, na rozvoj spolupráce, užity jsou
také arteterapeutické techniky (v širším slova smyslu), videotrénink komunikace a jednání
nebo strukturované preventivní prožitkové programy Sdružení D.
Druhý rok projektu – Nácvik sociálních a profesních dovedností – se věnuje modelovým situacím ze samostatného života týkajících se otázek zaměstnání, orientace v neznámém prostředí, bydlení nebo financí. Zahrnuje také následné praktické zkoušky v terénu – pohovory
s figuranty na úřadu, na personálním oddělení u potenciálního zaměstnavatele, v bankovní
instituci apod.
Zásadní aktivitou druhého a třetího roku projektu je program Big Brother / Big Sister, ve kterém vybrané starší děti (cca 15–18 let) navázaly vztah se „starším bratrem“ nebo „sestrou“
a po osm měsíců se s ním / s ní pravidelně setkávaly, aby společně překonávali nástrahy
samostatného života mimo dětský domov.
Závěrečná fáze projektu Kluby Na cestě je věnována popularizaci prožitkových preventivních aktivit. Vznikly dva krátké filmy, které představují jednak praxi Klubů Na cestě (respektive celého projektu v širším slova smyslu), jednak metody prožitkového učení užívané běžně
v práci s dětmi na základních a středních školách v rámci programů Sdružení D. K popularizaci prožitkové metody učení má přispět i tato publikace.

Publikace, kterou právě držíte v rukou, podává zprávu o tom, jak probíhala praxe v projektu
Posílení sociálních a profesních dovedností dospívajících dětí z dětských domovů prostřednictvím Klubů Na cestě (dále Kluby Na cestě). Její vydání má být krokem k popularizaci prožitkových preventivních metod v rámci práce se specifickými cílovými skupinami – konkrétně
s ohroženou mládeží v náhradní péči. Věříme, že Vám může poskytnout také inspiraci pro
případnou práci s podobnou cílovou skupinou.

Smysl projektu Kluby Na cestě
V dětských domovech bývá v odpoledních hodinách věnován čas nácviku praktických dovedností týkajících se chodu domácnosti (praní, úklid, nákup, vaření…). V tomto druhu společných
aktivit však může docházet k rozptýlení zodpovědnosti – čím více osob je do procesu zapojeno,
tím více je pravděpodobné, že za proces nemusí být odpovědný jednotlivec a proces tak nemusí
být úspěšně zvládnut. Otázkou tedy zůstává, zda je v běžném denním režimu dětského domova
prostor pro takové aktivity zaměřující se na skutečnou zodpovědnost jednotlivce, kterou samostatný dospělý život vyžaduje.
Hlavním cílem projektu Kluby Na cestě je zavést ve vybraných dětských domovech
Olomouckého kraje (konkrétně v Plumlově, Prostějově, Olomouci, Zábřehu a Štítech) systém
preventivních a osobnostně-rozvojových programů snižujících výskyt rizikového chování dětí,
které v blízké budoucnosti (cca do 5 let) opustí dětský domov. Dalším globálním cílem je posílit
jejich sociální a profesní kompetence formou prožitkové pedagogiky.
Konkrétním cílem projektu je naučit děti vyrovnat se se zátěžovými situacemi a frustrací
(s osobním nebo pracovním neúspěchem, zadlužeností, závislostmi, životem na ulici apod.),
a to prostřednictvím modelových situací. Zároveň se projekt snaží umožnit dětem vyšší míru
sebepoznání a sebedůvěry, což může snížit výskyt rizikového chování. Posílením komunikační
kompetence a schopnosti vyjednávat pomůžeme dětem v budoucnu lépe zvládnout fázi získání
pracovního místa.
Metoda tvořivé dramatiky, na které jsou Kluby Na cestě založeny, je postavena na osobním
zapojení a prožitku každého účastníka. Počítá s jeho individuálním postojem, byť
jeho reakce nemusí být nutně pozitivní. Možnost prožitku dává prostor
pro sebeuvědomění a zvyšuje schopnost se v situaci lépe
orientovat, efektivně se zapojit do jejího řešení a následně ji úspěšně zvládnout. Nástroje a metody
v projektu užité jsou orientované jednak na spontánní prožitkové sociální učení, jednak na nácvik
praktických dovedností. Zasahují tedy kognitivní
i emoční stránku jedince, což ovlivňuje postoje
účastníků prokazatelně lépe. Nedílnou součástí
práce s cílovou skupinou je také hra, relaxace
a přátelská atmosféra, což umožňuje dětem
sledovat svět z pozitivní perspektivy. Projekt
chce být rozšířením tradiční práce s dětmi
a mladými dospívajícími z dětských domovů.
6

Cílů chce projekt dosáhnout prostřednictvím následujících aktivit

7

Tematické rozrůznění Klubů Na cestě
Kluby Na cestě – úvodní setkání: Hra, drama a volnočasové aktivity
Cíle
Seznámit účastníky s projektem, s lektory, s metodami a technikami z oblasti drama a výchova, speciální pedagogika. Vytvořit si představu o složení skupiny, jejích možnostech
a následně individuálně přizpůsobit aktivity dalších Klubů.
Průběh
Program tohoto Klubu byl složen z různých her a cvičení, které měly seznamovací a poznávací charakter. Součástí programu byly i základní dramatické hry a techniky (živé obrazy,
jednoduché improvizace) a pohybové aktivity, jako například krátká dílna žonglovaní. Závěr
programu tvořila diskuze o projektu a spolupráci s dětským domovem.
Vybrané hry a techniky z programu

Rok první — Kluby Na cestě
Realizace Klubů Na cestě
V období od dubna do prosince 2013 jsme se setkávali s asi 60 náctiletými dětmi z dětských
domovů z Olomouce, Prostějova, Plumlova, Zábřeha a Štítů (skupiny se scházely zvlášť).
K setkáním docházelo jednak v dětských domovech (společenská místnost, zahrada), jednak v Dramacentru Sdružení D.
Program vždy pracoval s jasně formulovaným tématem. Netradiční hry a metody po klientech vyžadovaly soustředěnost, fantazii, kreativitu, upřímnost. Velmi důležitou součástí
programu byly reflexe prožitých aktivit, ve kterých se klienti učili pojmenovat své prožitky
a emoce. Lektorská dvojice Honza a Jenda si u dětí postupně získala důvěru a projekt nakonec dokončila většina z klientů, kteří v něm začínali.
Základním prvkem Klubů Na cestě byla práce s dramatickou hrou nebo dramatickou situací.
Chtěli jsme klientům nabídnout experimentální prostor, ve kterém by si mohli vyzkoušet různé problémové, krizové nebo klíčové životní situace, které je v budoucnosti mohou potkat.
Postupně jsme se utvrzovali v přesvědčení, že cílů našeho projektu budeme muset dosahovat postupným zvyšováním nároků na klienty. Jejich zkušenosti s dramatickými metodami
práce byly minimální. Bylo třeba s klienty dodržovat jednoduchost v zadávání i v provedení
a reflexi prožitých cvičení a her. Pokud to bylo možné, snažili jsme se veškerých her a aktivit
účastnit, abychom je mohli inspirovat nebo omezit jejich strach z autority a neúspěchu.
Ze začátku bylo pro klienty obtížné formulovat své dojmy, pocity, zážitky. Důvodů bylo několik – nervozita, ostych, slabé vyjadřovací schopnosti. To se ale postupem času měnilo,
protože členové skupiny ztráceli ostych jak před sebou navzájem, tak před námi lektory.
8

Hádání činností a povolání
Základní dramatické cvičení, které ukazuje schopnost imaginace, pohybové koordinace
a paměti. Byli jsme z počátku velmi překvapeni, že bylo toto cvičení náročné pro klienty ve
všech skupinách, a to v několika směrech – ostych před ostatními, malá pohybová kreativita.
Hráči předvádějí pantomimou různé činnosti nebo povolání.
Variace: Hráči stojí v kruhu, jeden hráč udělá sochu uprostřed, další hráč dle nápadu se
k němu připojí podle toho, jakou asociaci v něm vyvolá první socha (např. prodavač a nakupující, žena a dítě), postavy se ale nepojmenovávají. První z dvojice odchází a další hráč reaguje na hráče v kruhu, který už vyvolává jiné asociace. Hráči chodí dovnitř kruhu libovolně.
Princip se může rozšířit na tři až čtyři hráče uvnitř kruhu, odchází se postupně od prvního.
Žonglování
Krátké seznámení se základy žonglování. Koordinační cvičení, hry na postřeh. Žonglérské
techniky – žonglování s míčky, talíři, flowersticky, kuželkami, kruhy.
Kluby Na cestě č. 1: Skupina – jednotlivec, spolupráce
Cíle
Seznámit se se skupinou, se vztahy v ní, s rolemi jednotlivců. Rozkrýt skupinovou dynamiku.
Zprostředkovat účastníkům společný prožitek s ostatními.
Průběh
Postupně jsme prozkoumávali, jak skupina funguje, jaké má
zvyky a způsoby komunikace, spolupráci skupiny v rámci dramatických cvičení a zážitkových technik. V prvních Klubech
pro nás bylo nejdůležitější pomalu si získávat důvěru skupiny
a vytvořit si s ní pracovní, ale zároveň i přátelský vztah.
Pro další spolupráci s klienty jsme se soustředili na rozdělení rolí ve skupině, vnímání vůdců, outsiderů, pokoušeli
jsme se narušovat stereotypy ve skupině. Pro klienty byl
náš styl práce zcela novou zkušeností a byl pro ně stále
dosti náročný, proto jsme postupovali jen velmi pomalu.
9

Vybrané hry a techniky z programu
Letadlo
Hráč vodí partnera z dvojice rukou před jeho obličejem, vedený hráč se snaží udržet kontakt
a vzdálenost od ruky vodiče, reaguje na její pohyb, změnu směru, výšky atd. Vodič musí
dávat pozor na překážky a na bezpečnost trasy, zároveň se snaží o co největší variabilitu
pohybu vedeného. Hráči se vystřídají ve vedení.
Varianta 1 – hráč vede partnera zezadu, podle domluvených kontaktních signálů např. prst
na zádech znamená pohyb dopředu, bez dotyku – stát.
Varianta 2 – letadla v mlze, letadlo je naváděno smluveným signálem. Dva hráči stojí na
opačných koncích místnosti, letadla vyrážejí společně, vyhrává ten, který se jako první dostane k vodiči.
Na cvičení bylo dobře vidět, jaké mají klienti mezi sebou vztahy, kdo komu důvěřuje, kdo se
nechá bezpečně vést apod.
Aktivity s padákem
Nalití padáku – Děti se rozestoupí kolem padáku, uchopí jej oběma rukama a snaží se jej
nafouknout – zvednout.
Medúza – Děti se rozestoupí kolem padáku a uchopí jej oběma rukama. Padák zvedají nahoru a dolů. Po každém zvednutí děti udělají krok do středu – medúza se zvyšuje. Po pěti
krocích při zvednutí medúzy se pod ni všichni schovají. Medúza děti schová do malého
prostoru. Padák se po celou dobu nesmí pustit.
Past – Hráči drží okraje padáku a zvedají jej, aby společně vyvinuli velký efekt klobouku hřibu. Vedoucí zadává kritéria pro přesun lidí pod kloboukem na druhou stranu, např. přesunou
se hráči s červenými ponožkami atd. Hráči běží pod padákem na druhou stranu, než padák
spadne a uvězní je v pasti.
Balancování míče – Děti se rozestoupí kolem padáku a uchopí jej oběma rukama. Do napnutého padáku se vhodí míč. Úkolem dětí je obkroužit míčem padák, aniž by míč vypadl.
Skupiny si padákové aktivity užily a zároveň to byl jeden z prvních silných společných zážitků, které s námi klienti zažili.
Kluby Na cestě č. 2: Životní cíle, hodnoty, sebeprosazení
Cíle
Pomoci dětem dokázat pojmenovat své životní cíle –
krátkodobé, dlouhodobé. Zlepšit jejich verbální schopnosti a komunikaci, empatii, asertivitu.
Průběh
Po předchozích dvou setkáních, která jsme věnovali
seznámení a poznávání, jsme si určili prozkoumat
obsahově náročnou oblast životních cílů, hodnot
a schopností seberealizace klientů.
V kontextu hlavního cíle projektu (připravit a zlepšit startovní pozici při odchodu z dětského domova) nám přišlo právě toto téma jako jedno z klíčových. Nakolik jsem schopný reálně posoudit
své životní cíle, jaké morální hodnoty zastávám
a jaké jsou mé osobnostně volní vlastnosti?
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Obecně jsme se setkávali s naivní představou klientů o možnostech budoucího uplatnění.
Představy a cíle byly většinou nízké (námezdní dělník, řemeslník) nebo naopak těžko dosažitelné (advokát, manažer).
Vybrané hry a techniky z programu
Z pohádky do pohádky1
Jednoduchá dramatická hra, jejímž cílem je pomocí dobře pokládaných otázek najít svého
pohádkového partnera. Klienti ze začátku měli problém na hru přistoupit. Překvapilo nás,
jak malý měli přehled v pohádkových postavách a že jim dělalo potíže se vhodně ptát a mít
radost ze hry. Fungovalo, když jsme do hry vstoupili i my, lektoři – klienti ztráceli ostych
a zábrany.
Dneska je hezky, že?2
Umění plynulé konverzace za různých okolností si cvičí dvojice (skupinky) v jednoduchých
herních situacích. Např. v nemocničním pokoji, ve výtahu, který zastavil mezi patry, v kupé
vlaku, na vycházce se psem…
První setkání klientů s improvizací, simulovanou situací, hrou v roli. Z počátku bylo pro klienty velice obtížné vstoupit do cizí role a udržet se v ní. Museli jsme situace často vysvětlovat, dávat příklady a pomáhat se způsoby řešení. Postupně se ale ukazovala síla hraní
v roli a temperament klientů, kteří se v hraní cítili dobře a dokázali hledat alespoň konvenční
způsoby řešení.
Kdo je kdo?3
Hráčům položíte soubor otázek, na které písemně odpoví. Potom se postupně přečtou odpovědi každého hráče a všichni hádají, čí odpovědi to jsou. Je dobré jednotlivé odpovědi
očíslovat, aby při vyhodnocování nevznikl chaos. Hráči si počítají body. Správné odpovědi
se zveřejní až na konci. Kdo získá nejvíce bodů, má relativně dobrou schopnost vcítit se do
vnitřního světa druhých.
Příklad otázek: Kdyby sis měl zvolit zaměstnání, jaké by to bylo? Co bys udělal s miliónovou
výhrou? Které tři věci by sis s sebou vzal na pustý ostrov? Kdyby ses musel přeměnit ve
zvíře, jaké by sis vybral? Kterou hudební skladbu by sis rád v klidu poslechl? Které jídlo
by sis objednal v luxusním podniku? Která skutečná známá osoba (živá nebo
mrtvá) je ti velmi sympatická? Která lidská vlastnost se ti velmi příčí? Kdybys měl delší dobu žít v jiné zemi, kterou by sis vybral?
Jaké máš osobní přání?
Z hádání kdo je kdo jsme si uvědomili, že se klienti mezi sebou
velice dobře znají. Uvědomili jsme si, že u klientů fungují zaběhnuté stereotypy v pohledu na sebe i ostatní, např. Pepino
bude kuchař, Marta zahradnicí, Milan miluje Barcelonu. Bylo
zajímavé v průběhu projektu sledovat, že se tyto stereotypy
proměňují.
Pokud jsme měli zpočátku idealistické představy o vědomostech, zkušenostech, schopnostech a dovednostech klientů,
toto jednoduché cvičení dokázalo veškeré naše představy
změnit. Odpovědi na dané otázky vypovídaly o situaci klientů
velice přesně. Zjednodušené představy, slabá fantazie, nízké
sebevědomí, patologické jevy. Začínali jsme si uvědomovat,
že naše cíle musíme aktuálně upravovat na míru klientům.
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Kluby Na cestě č. 3: Osobnost, povaha, dilemata
Cíle
Seznámit klienty se základy typologie osobnosti, respektive s typologií temperamentu (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik). Prozkoumat jednání klientů v důležitých životních
okamžicích, a to prostřednictvím hry v roli.
Průběh
Téma bylo zaměřeno na objevování vlastních rysů osobnosti, charakteru. Klient poznával
vlastní osobnost, povahu, charakterové vlastnosti prostřednictvím dramatických technik
(hra v roli, improvizace v roli, modelová situace, simulovaná krizová situace).
Klienti většinou tíhli ke zkratkovitému řešení krizových situací, našim úkolem bylo takové
chování zreflektovat a nabídnout jiná řešení, která si mohli v následujících aktivitách vyzkoušet, prožít.
Vybrané hry a techniky z programu
Hudba a temperament4
Klienti pracovali jednoduchou a zábavnou formou hry a improvizace v různých situacích.
V závěrečné reflexi klienti dokázali pojmenovat své vlastní kombinace temperamentů a následně tohoto poznání využít v dalším cvičení.
Na vybranou hudbu si mohli užít daný temperament – vyzkoušet si pocit, vžít se do hudby
a zkoušet dělat různé věci v daném pocitu, bez hraní. Cvičení pomáhalo klientům vnímat
sebe sama v daném temperamentu, který jim nemusí být vlastní.
Variace – Jednoduché úkoly v temperamentech – např. v roli melancholika otevřít láhev, sednout si na židli, nasadit si klobouk atd. Důležité je nehrát, ale zkoumat sebe sama v daném
temperamentu.

Průběh
Vybrali jsme toto téma, aby se klienti seznámili s důležitou formou komunikace. Schopnost
využití nonverbální komunikace zvýší sociální inteligenci klientů, jejich sebevědomí a komunikační dovednosti.
Na začátku setkání jsme klienty přivítali na chodbě a požádali jsme je o natočení krátkého
videa na téma konkurz. Klienti byli informováni, že se jich zeptáme na pár otázek, přičemž
oni se mají chovat přirozeně a odpovídat, jak je jim vlastní. V další fázi setkání jsme tyto
videonahrávky rozebírali (co vyjadřuje tento postoj, co znamenají zkřížené ruce na prsou
apod.). To pomohlo klientům zorientovat se v základních projevech nonverbální komunikace.
Vybrané hry a techniky z programu
Procházení davem
Vhodné cvičení zabývající se postojem těla. Vybere se jeden člověk, který má za úkol projít
davem ostatních. Bez mluvení, v okamžiku, kdy se sám rozhodne, se rozejde proti skupině.
Skupina se bez domluvy instinktivně rozhoduje, jestli procházejícího nechá projít, nebo ne.
Rozhodují se podle toho, jak přečtou jeho postoj a odhodlání skupinou projít. V procházení
se vystřídá několik lidí. Se závěrem přichází reflexe.
Kondenzace6
Skupina musí zaujmout prostor, který se postupně zmenšuje (rozložená deka, deka napůl,
arch novinového papíru…), a musí na místě vydržet stát deset vteřin. Větší skupinu rozdělíme
na dvě, které spolu v kondenzaci soupeří.

Improvizace zvířecích temperamentů5
Náměty na improvizace antagonistů: Lev, kozoroh, velbloud = šéf a dva podřízení;
téma: neoprávněná výpověď. Lev, velbloud = velitel, vojín; téma: pochodové cvičení. Kočka, bobr = manželé; téma: večer ve dvou. Kočka, bobr = kamarádky; téma: kočka telefonuje,
má problém. Mýval, páv = hvězda, fanoušek; téma: jde si pro podpis. Želva, jestřáb = herci;
téma: po konkurzu v divadle, želvu přijali, jestřába ne. Želva, jestřáb = cestující, revizor;
téma: má prošlou jízdenku o 1 minutu. Sova, bobr = stará panna, mladá matka; téma: jde si
pro radu. Sova, velbloud = věštkyně, rodič; téma: jde zjistit, na kterou školu přihlásit své dítě.
Lev, jestřáb = ministr, zástupce opozice; téma: daně. Velbloud, kozoroh = spolužáci v lavici;
téma: při písemce odešel učitel ze třídy.
V této improvizaci měli klienti zkoumat chování rozdílných charakterů ve vyhrocených situacích. Samotné zadání charakterů pomocí zvířat pro ně bylo příliš abstraktní. Dělalo jim potíže si udržet charakter a k tomu zvládat zadání situace. Uvědomili jsme si, jak náročné úkoly
můžeme po klientech vyžadovat. Pokud jsme ale vybrali typově podobný zvířecí charakter
a podrobně vysvětlili situaci, hraní v roli se dařilo.
Kluby Na cestě č. 4: Nonverbální komunikace
Cíle
Natočit krátké pracovní video. Naučit klienty dokázat číst řeč těla. Rozvinout v nich schopnost vyjádřit emoce pohybem, tělem.
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Kluby Na cestě č. 5: Diskriminace, xenofobie, rasismus
Cíle
Naučit klienty pojmenovat projevy diskriminace, xenofobie, rasismu. Rozvinout v nich
schopnost spolupracovat v týmu, schopnost vyslechnout názory ostatních ve skupině,
schopnost umět prosadit a obhájit svůj názor, schopnost umět se bránit projevům diskriminace, xenofobie a rasismu.
Průběh
Jde o téma, které se klientů bezprostředně týká. Nejčastěji se používá v negativním významu rozlišování lidí na základě příslušnosti k nějaké obecné skupině bez ohledu na schopnosti konkrétního jedince.
Vybrané hry a techniky z programu
Přechod řeky7
Vysvětlíme účastníkům, že pruh žíněnek představuje řeku. Tu musejí všichni překonat, ale
různými způsoby. Každý žák dostane kartu, na níž je znázorněno, kterou končetinou se
nesmí dotknout řeky – část skupiny se nesmí dotknout vody nohama, části nesmí do vody
ruce. Učitel vyzve žáky, aby navrhli, jakým způsobem se mohou všichni dostat přes řeku.
Žáci si své nápady mohou vyzkoušet, necháme jim určitý čas na promýšlení řešení. Připomeneme pouze, že se přes řeku musí dostat všichni. Nakonec účastníci pochopí, že bude
nutné, aby si při překonávání řeky vzájemně pomáhali.
Cvičení rozvíjí sebedůvěru, schopnost řešit problémy a spolupracovat. Skupina bývá úspěchem povzbuzena. Na závěr můžeme položit následující otázky: Jak jste se cítili, když jste
čekali na pomoc? Pomohli jste někomu? Jak jste se cítili ve chvíli, kdy jste řeku překonali?
Teplé slunečné ráno8
Požádáme hráče, aby se pohodlně usadili, zavřeli oči a představili si příběh, který jim vedoucí aktivity bude vyprávět. Je důležité hovořit pomalu, příjemným hlasem a po každé větě
udělat pauzu tak, aby posluchači měli opravdu dost času představit si obraz.
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Příběh: Představte si teplé, slunečné, letní ráno. Okno je otevřené, záclona povívá ve vánku.
Máte volno a před vámi je celý den. Pomalu vstáváte z postele, jdete do koupelny, oblečete
si pohodlný letní oděv. Připravíte si snídani. Pomalu se najíte. Vycházíte z domu. Jdete ulicí
dolů. Setkáváte se s různými lidmi. Některé z nich, protože je znáte, zdravíte. Vidíte na rohu
kavárnu a rozhodnete se, že si dáte kávu na terase. Rozhlížíte se po kolemjdoucích. Usmíváte
se. Je teplé, letní, slunečné ráno. Zaplatíte a jdete směrem k řece. Potkáváte zamilované
dvojice, které se drží za ruce. Jedna dvojice se právě políbila. Vidíte rybáře, manželské páry
s pejsky. Přicházíte do parku. Spatřujete maminky, jak sledují své děti na pískovišti. Téměř na
každé lavičce někdo sedí. Hledáte nějakou volnou. Když ji najdete, sednete si a pozorujete
lidi, kteří chodí kolem vás. Pomyslíte si, že asi více lidí má dovolenou, neboť okolo vás stále
někdo prochází.
Lektor požádá účastníky hry, aby otevřeli oči. Po chvíli se tiše zeptá, kolik viděli ve svých
představách lidí na vozíčku, lidí s mentálním postižením, Romů, afroameričanů, starých lidí,
lidí stejného pohlaví, kteří se drželi za ruce nebo se líbali, smíšených manželských párů,
bezdomovců nebo žebráků.
V závěru aktivity poukážeme na to, že i když se většina z nás považuje za tolerantní a otevřené lidi, určité skupiny, které se od většinové společnosti odlišují, pod vlivem stereotypů,
předsudků a etnocentrického vnímání nepokládáme za součást společnosti.
Živé obrazy – setkání s diskriminací
Možné náměty situací: obecná diskriminace – např. Romka (premiantka) na pracovním
pohovoru, konflikt mezi majitelem obchodu (policií) a skupinou teenagerů z dětského domova
(Romů); sexuální diskriminace – např. zástupci Love Parade diskutují s primátorem o povolení akce; diskriminace starých lidí – např. člověk před důchodem žádá o práci; diskriminace
lidí s postižením – odmítnou handicapovaného přepravit vlakem.
Živé obrazy jsme s dětmi nakonec rozehrávali. Některé situace se podobaly reálným zážitkům dětí, proto šla následující diskuze do hloubky. Diskutovali jsme s nimi nad otázkami, jak
je vnímá okolí a zda k nim přistupuje od počátku s předsudky.
Cvičení s vejci9
Připravte prostory, ve kterých budou pracovat malé skupiny účastníků (4–5). Pro každou malou skupinu uvažte provázek kolem syrového vejce a zavěste jej ke stropu, přibližně 2 m nad
zemí. Pro každou skupinu připravte hromadu starého papíru, nůžky a lepidlo. Oznamte skupinám, že přesně za 30 minut přijdete a přestřihnete provázek držící vejce. Tým má za úkol
postavit stavbu, která zabrání rozbití vejce. Platí tato pravidla: vajíčka ani provázku, který jej
drží, se nesmí účastníci ani připravený materiál dotknout; lze použít pouze povolený materiál
(ne například židle a stoly, které mohou být kolem). Pozorujte skupiny a ujistěte se, že dodržují
pravidla. Přesně po 30 minutách skupiny zastavte. Obejděte je a poté přestřihněte každý provázek a zjistěte, zda se týmům podařilo zabránit rozbití vejce.
Abyste metodě přidali silnější interkulturní aspekt, můžete do cvičení zakomponovat simulaci,
ve které členové jednoho týmu hrají odlišné kulturní role. V rozpravě se pak můžete zaměřit na
možnosti a omezení interkulturní spolupráce mezi členy ve skupince. Nebo můžete dát každé
skupině (nebo určitým členům) nějaký handicap – nemohou mluvit; být zaměřeni na vůdce X
neakceptovat vedení; hodně si všímat času X nevšímat si plynutí času apod. Námět na otázky
do diskuze – co bylo pro účastníky na spolupráci nejobtížnější, jak dosáhli kompromisů, jak
spolu tým na tvorbě stavby spolupracoval, zda existovaly problémy ve vzájemné komunikaci,
jak různé styly řešení problémů ovlivňují charakter týmové práce, jak konkrétní pravidlo nebo
handicap ovlivnily týmovou práci apod. Je důležité, aby se diskuze neproměnila v příležitost,
při které jsou členové skupiny obviňováni z určitého druhu chování v průběhu cvičení.
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Cvičení s vejci výborně ukázalo vztahy ve skupině. V souladu s pravidly jsme dali hráčům
různé handicapy, které šly záměrně proti přirozeným rolím člověka ve skupině (např. vůdčí typ
nesměl mluvit). Cvičení dokázalo klienty zaujmout a vtáhnout do akce. V závěrečné reflexi
jsme znovu probírali role jednotlivců ve skupině, jak jsou vnímáni, jaké role přijímají nebo jaké
jim jsou dávány. Cvičení přispělo k obohacení o nové pohledy na ostatní a narušilo žádoucím
způsobem zavedené stereotypy ve skupině.

skupinami dětí z dětského domova předat si vzájemně zpětnou vazbu ke stavu jednotlivých
skupin a ke vhodnému způsobu práce s nimi. Skupiny z jednotlivých dětských domovů prošly pouze jedním prožitkovým programem, a to v závislosti na intelektuálních schopnostech
jednotlivých skupin účastníků.

Kluby Na cestě č. 6: Trávení volného času

Cíle
Umožnit klientům poznat prostřednictvím zážitkové hry některé aspekty života nevidomého.
Umožnit jim si při hře v roli handicapovaného uvědomit potřebu integrace těchto lidí do společnosti i možnosti, jakou pomoc mohu nabídnout. Rozvíjet komunikační schopnosti dětí,
jejich schopnosti argumentovat, stát si za svým názorem. Prohloubit vzájemné poznaní dětí,
spolupráci, důvěru.

Cíle
Umožnit klientům poznat své limity, překonat strach, dokázat se uvolnit. Dát jim možnost
poznat netradiční sportovní aktivity. Stmelit skupinu pomocí outdoorových aktivit.
Průběh
V rámci deseti Klubů Na cestě, které většinou využívaly metody a techniky tvůrčí dramatiky,
dramaterapie, arteterapie, jsme koncipovali toto setkání jako možnost vyzkoušet si netradiční
způsoby trávení volného času.
Vybrané hry a techniky z programu
Slack Line
Jedná se obalancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma body, napří
klad mezi stromy. Na rozdíl od chození po provazu není popruh natažený napevno, ale je
více či méně pružný. Aktivita podporuje vzájemnou pomoc a je vhodná ke stmelení skupiny
(při překonávání strachu).
Vlastnoručně vyrobené ruské kuželky
Devět plastových lahví (kuželek) zčásti naplníme vodou pro lepší stabilitu (můžeme v průběhu hry měnit). Sestavíme je do čtverce 3 x 3 láhve s 20cm rozestupy. Menší plastovou
láhev naplníme vodou a zavěsíme na provazu na vhodné místo (větev stromu, trámek střešní
konstrukce apod.). Důležitý je volný pohyb kyvadla všemi směry. Čiré láhve můžeme uvnitř
obarvit akrylovou barvou – namícháme řidší barvu, vlijeme dovnitř a zatřepeme. Každá barva
může v naší hře platit za různý počet bodů, případně napíšeme jejich hodnotu lihovým fixem
přímo na láhev. Kuželky se boří hodem, který nejdříve opíše oblouk a udeří zezadu, nikoliv
přímo.

Program Velká změna

Vybrané hry a techniky z programu
Slepárna
Cvičení vede spoluhráče k tomu dokázat se vžít do role nevidomého a jeho doprovodu, který
se o něj stará. Cílem cvičení je zážitek slepoty, rozvoj smyslového vnímání, trénink vhodné
pomoci nevidomému.
Jeden z hráčů je nevidomý (má zavázané oči), druhý je asistent. Asistent vodí nevidomého
na různá stanoviště, kde mu předčítá úkoly a naviguje ho tak, aby je nevidomý dokázal
samostatně splnit.
Příklady úkolů: vybrat si a obléknout z hromádky oblečení určené věci, najít si své boty
a obout si je; jít s asistentem na určené místo a tam napsat vzkaz; namazat si a zabalit chleba;
vybrat a sbalit si do batohu určené věci na výlet; obalit si sešity, ostrouhat tužku, schovat
vysypané sirky do krabičky; vybrat z hromádky peněz danou sumu peněz; zajít na toaletu
a umýt si tam ruce; nalít si minerálku a napít se…
V závěrečné reflexi se můžeme ptát, který úkol byl nejtěžší, jaké to bylo být nevidomý,
naopak jaké to bylo dělat asistenta, zda nevidomí důvěřovali svým asistentům, zda se účastníci opravdu snažili plnit úkoly co nejsamostatněji apod.

Cirkusová průprava
Klienti si vyzkoušeli chození na chůdách a základy akrobacie ve dvojicích. Chůze na
chůdách byla pro většinu z nich adrenalinovým zážitkem.
Kluby Na cestě č. 7: Soužití s handicapovanými, prevence sociálního vyloučení,
prevence drogové závislosti
Zde jsme využili dva prožitkové programy z programové nabídky Sdružení D – Velká
změna a Drama s Linkem. Tyto programy dětem umožnily účastnit se preventivního
a osobnostně-rozvojového programu, který Sdružení D běžně realizuje pro základní
školy, oba programy zároveň zapadaly do tematického konceptu Klubů Na cestě. Program záměrně vedla jiná lektorská dvojice Sdružení D, aby se naši klienti
seznámili s dalším stylem práce. To zároveň umožnilo všem lektorům pracujícím se
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Program Drama s Linkem
Cíle
Rozvíjet sociální cítění. Pomoci dětem uvědomit si, kde
mohou být kořeny patologických jevů (např. drogové
závislosti). Posílit schopnosti formulovat a vyjádřit své
pocity a myšlenky. Přispět k rozvoji skupinové spolupráce.
Vybrané hry a techniky z programu
Ulička pravdy
Jde o hru v roli. Účastníci jsou konfrontováni se svým fiktivním
spolužákem Linkem, o němž jim je známo (na pozadí rozsáhlejšího příběhu), že asi před půl rokem utekl z domu. Link
(lektor v roli) je přichází žádat o pomoc (Nemáš nějaký peníze? Nemohl bych se u vás osprchovat? Nevíš, jak se mají naši? Potkáváš bývalé spolužáky?).
Účastníci reagují, jak je pro ně přirozené, vedou
s Linkem improvizovaný rozhovor. Žáci se snaží od Linka zjistit, v jaké je nyní situaci, jak se
mu daří, jak se události ve skutečnosti odehrály.
Mají možnost mu poradit, říct mu něco za sebe či
reagovat na podnět od něj. Po hře následuje reflexe.
Kluby Na cestě č. 8: Samostatnost a rozhodování, sebeobsluha
Cíle
Vymezit pojem samostatnost vzhledem k různým věkovým skupinám. Definovat základy sebeobsluhy. Dát klientům možnost řešit modelové situace na téma rozhodování.
Průběh
Vycházeli jsme z pojetí samostatnosti jako spolehnutí se na vlastní síly, možnosti být svobodný
ve svém rozhodování, nezávislý na cizí pomoci, být si vědom svých možností. Pokud se dotýkáme tématu sebevědomí a vlastního sebepojetí, musíme zároveň řešit, co nás omezuje. Co,
nebo kdo vymezuje naši samostatnost? A kdo pojmenovává, vytváří mé sebepojetí (rodiče,
vychovatel, přátelé) anebo můj obraz pro ostatní? Tím se se skupinou můžeme dostat k tématu
odlišného chápání autority, k principům šikany, k fungování skupin v dětských domovech obecně.
Aniž bychom chtěli hodnotit fungování dětských domovů na tak malé ploše, nemohli jsme si
nevšimnout, že skupiny klientů měly svá vlastní pravidla a vlastní principy, kterými se řídily,
zákon džungle, který fungoval na jednoduchých principech pouliční party. Myslím, že se nám
postupně dařilo tyto zjednodušující a patologické vztahy ve skupině narušovat, v nejlepším
případě zbourat. Jedním ze způsobů, jak jsme toho dosáhli, bylo posílení sebevědomí klientů,
kteří si své postavení ve skupině uvědomili a chtěli jej měnit.
Vybrané hry a techniky z programu
Samostatnost
Hlavní náplní prvního bloku bylo vytvoření scénáře vlastního ideálního odpočinkového
dne. Poté jsme vylosovali, které budeme realizovat v improvizované situaci. Překvapila nás
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skromnost a malá fantazie jednotlivých scénářů, jako by obavy a strach z nedosažení či
nedosahování životních cílů a jistot držely děti při zemi i v pouhých představách. Reflexe se
snažila zhodnotit pro a proti jednotlivých odpočinkových aktivit, a to s důrazem na prevenci
patologických jevů.
Rozhodování
Druhý blok řešil otázku rozhodování, nabídli jsme klientům debatní zápas, ve kterém museli
zaujmout předem dané stanovisko, které mohlo být v rozporu k jejich skutečnému přesvědčení. Pro většinu klientů byla tato technika nová. Vymýšlet argumenty k přesvědčení druhé
skupiny pro ně bylo velice složité.
Grémium doktorů – Operace srdce10
Účastník se zamýšlí nad správným řešením složité situace a zkouší své stanovisko sdělit
ostatním. Děti rozdělíme do skupin (počet dle věku dětí, 3–6 osob), každé dáme pracovní
list. Skupiny diskutují, jejich cílem je shodnout se na jednom řešení. Starší děti se mohou
následně sloučit do větších skupin a diskutovat o výsledcích své práce – nová skupina se
skládá ze dvou původních, pravděpodobně se bude diskuze týkat dvou hlavních názorů.
Když se skupiny shodnou na svých řešeních, prezentují je ostatním a vysvětlí, proč se rozhodly právě tak. Můžeme nechat prostor pro kladení otázek, vedeme účastníky k co nejhlub
šímu zamyšlení nad souvislostmi a důsledky rozhodnutí. Možná témata k argumentaci – trávení
odpoledne učením, flákáním, aktivně, pasivně, venku, vevnitř, u počítače atd.
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Kluby Na cestě č. 9: Závislosti
Cíle
Pojmenovat závislosti, dát dětem možnost pojmenovat vlastní závislosti. Posílit jejich schopnost vyjádřit, zobrazit vlastní emoce zástupnými prostředky – výtvarnými, divadelními,
hudebními, slovními.
Průběh
Mladiství v dětských domovech patří mezi nejohroženější skupiny, co se týče rizikového
chování. Zvolili jsme cestu hledání příčin závislostí, pracovali jsme s pojmy bažení, chtění,
puzení. Využívali jsme možností nahlédnout na téma závislostí z nadhledu, s uměleckou
licencí, pomocí jednoduchého uměleckého vyjádření.
Vybrané hry a techniky z programu
Vyjádření bažení, chtění, puzení
Na začátku jsme si přiblížili jednotlivé termíny a pojmenovali jsme si, k čemu by se daly přiřadit. Úkolem účastníka bylo jednoduché pohybové vyjádření formou krátké etudy.
Já to chci…
Improvizace ve dvojici na téma jak mohu získat to, co chci (bonbon, cigaretu…). Klienti spontánně ukazovali své strategie při dosahování cílů – vyhrožování, zastrašování, podlézání.
Záměrně jsme se snažili o humorné scénky, aby se téma odlehčilo.
Umělecké vyjádření na téma závislost
Pracovali jsme v menších skupinách. Každá dostala přidělenou jinou formu vyjádření závi
slosti (fotografie, hraná etuda, výtvarné dílo…). Skupina si mohla vybrat druh závislosti. Po
prezentaci proběhla diskuze.
Kluby Na cestě č. 10: Nenásilné řešení konfliktů
Cíle
Naučit klienty nenásilnému řešení konfliktů. Naučit je umět ustoupit při konfliktu. Seznámit
se s principy nenásilné komunikace a empatie.

Průběh
Pomocí modelových situací a hraní rolí jsme pracovali s tématem nenásilného řešení konfliktu.
Principy nenásilné komunikace vycházejí z předpokladu, že se lidé dopouštějí násilného
chování pouze tehdy, když nemají povědomí o jiných účinných strategiích, které jim mohou
pomoci dostat se k cíli. Nenásilná komunikace není jen nástrojem k řešení sporů a těžkých
situací, ale může prohloubit blízkost a vzájemné mezilidské pochopení. Základní kroky, které
nenásilná komunikace používá, jsou pozorování (popis toho, co se stalo, bez kladného či
záporného hodnocení událostí), vyjádření pocitů (co mluvčí cítí), vyjádření potřeb (vyjádření
toho, která obecná potřeba mluvčího je nebo není naplněna) a žádost (dotaz na to, zda
druhému vyhovuje určitá konkrétní strategie vedoucí k naplnění obecné potřeby). Empatie,
tj. aktivní naslouchání, odhalování pocitů a potřeb partnera, vede k ujasnění toho, co druhý
cítí a potřebuje, a k snadnějšímu přemýšlení o konkrétních strategiích vyhovujících oběma
účastníkům.11
Klienti se mezi sebou velmi dobře znají, mezi některými jsou až sourozenecké vztahy, o to
fungovaly aktivity lépe. Zároveň lze ale říci, že způsob komunikace ve skupinách byl (alespoň
při našem setkávání) poměrně přímý a drsný.
Vybrané hry a techniky z programu
Ne, nechci (odmítání)12
Schopnost odmítnout zdvořile, jednoznačně a bez pocitu viny mohou hráči nacvičovat
tak, že si navzájem adresují jednoznačné žádosti. Oslovený vždy tazateli odpoví vlídně, ale
jasně záporně. Podstatný je neverbální doprovod sdělení – hledí mu přitom zpříma do očí
a na konci stručných oznamovacích vět dělá intonačně jasné tečky (např. Ne, to neudělám!
Ne, nechci! Nepůjdu!) Účastníci cvičení se ve svých rolích tazatele a odpovídajícího postu
pně střídají. Otázky se mohou měnit podle přání hráčů. Společně vždy krátce ohodnotíme
obsah, formu a míru rozhodnosti v odpovědi. Vzhledem k tomu, že se lidé domlouvají s druhými ze tří čtvrtin mimoslovními projevy, je zde důležité, aby byla přesvědčivá nejen slova,
ale také intonace a gesta, mimika, držení těla, celá nonverbální část sdělení.
V situacích odmítání klienty bavila hra na „přehnaně slušné“, tedy být k druhému zdvořilý
a ohleduplný. Snažili jsme se vytvořit přátelskou atmosféru a pomocí humoru otevírat hlubší
témata.
Prosazení oprávněného požadavku13
Účastníci si cvičí schopnost neútočně trvat na svém, s pochopením pro postoj druhého, ale
neústupně, při prosazování oprávněného požadavku. Návrhy možných situací k tréninku:
v plném vlaku sedí někdo na místě, na kterém máte místenku; v divadle sedí dva lidé na
sedadlech, na které máte s partnerkou lístky, začíná se hrát; ve školní jídelně nám dá rychlá
kuchařka málo masa apod. Důležité je uvědomit si, že nejde o divadlo, ale o cvičení, které
má simulovat přirozené jednání hráčů v daném kontextu. Při těchto rozhovorech mohou
hráči využít asertivních práv a technik.
Pojmenování zájmů v pozičních výrocích14
Účastníci ve dvojicích zkoumají motivace jednotlivých pozičních výroků – jaké zájmy má
člověk, který řekl danou větu, co potřebuje? Například výrok „Ty tam určitě nepřijdeš!“ může
obsahovat tyto zájmy: mám strach, že mě necháš čekat, že tam budu sám, že o mě nemáš
zájem apod.
Následuje reflexe o tom, jak šlo dětem pojmenovávat zájmy, proč je důležité to umět a v čem
mi to může pomoci při komunikaci s někým druhým.
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Rok druhý — Nácvik sociálních
a profesních dovedností
Realizace Nácviků sociálních a profesních dovedností

Kluby na cestě č. 11: Arteterapie
Cíle
Dát klientům možnost zkusit vyjádřit vlastní emoce prostřednictvím expresivních výtvarných
technik. Vytvořit poklidnou a tvůrčí atmosféru, která uzavře první rok naší spolupráce. Posílit
důvěru a vnímavost mezi členy skupiny. Dát klientům prostor vytvořit autoportrét pomocí
různých výtvarných technik. Naučit je dokázat si vytvořit vlastní prostor a udržet si soustředění při skupinové práci.
Průběh
Naše poslední setkání v rámci prvního roku projektu mělo mít spíše výtvarný než dramatický
charakter, který převažoval doposud. Chtěli jsme první blok projektu zakončit v poklidné,
tvůrčí atmosféře se zážitky zprostředkovanými výtvarnými technikami. Klienti už se v této
fázi setkávání dokázali před námi i před ostatními uvolnit a užít si program, většina technik
velice dobře fungovala.
Vybrané hry a techniky z programu
Autoportrét15
Každý ze skupiny si lehne na velký papír a nechá se obkreslit. Na plochu uvnitř svého obrysu
každý výtvarně znázorní, jak vnímá sám sebe.
Autoportrét je téma, které by mělo vystihovat vnitřní obraz sebe sama. Ten je potom možno
porovnat se skutečným obličejem a chováním. Výsledky této aktivity byly velice upřímné
a expresivní. Někdy poodhalily patologické jevy u některých jedinců (sebepoškozování).
Bylo zajímavé vnímat, jak tyto projevy vnímali jednak sami autoři, jednak ostatní klienti.
Doporučujeme, aby u této aktivity byl přítomen psycholog.
Pocity handicapovaných16
Klienti tvořili s určitým handicapem – se zavázanýma očima, s vatou v uších, jen jednou
rukou, pouze chodidly, ústy. Používat mohli různé výtvarné materiály. Zaměřit by se měli na
pocity, které při práci prožívají (na praktické obtíže a na to, jak se s nimi vyrovnávají).
Tato závěrečná aktivita měla uvolňující charakter. Nabídla klientům možnost vcítit se do handicapovaných lidí. V tomto ohledu byli klienti velice empatičtí.
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V období od ledna do června 2014 započalo 41 vybraných dětí (15–18 let) kurz Nácvik sociálních a profesních dovedností. Aktivity se účastnila specifická skupina dětí, která se v násle
dujících třech letech chystá opustit dětský domov. Tato aktivita se odehrávala částečně
v prostředí dětských domovů a částečně v reálném prostředí institucí či úřadů.
Snažili jsme se děti připravit na modelové situace v terénu tak, že jsme jim dali příležitost
předem se zorientovat v náročných situacích pomocí uvolňovacích a herních technik, her na
posílení důvěry a spolupráce a hlavně pomocí nácviku modelových situací.
V dalších setkáních následovalo praktické ověření nabytých zkušeností, tentokrát v reálném
prostředí. Děti a lektoři absolvovali návštěvy a jednání s praktickými figuranty v reálném
prostředí banky, úřadu nebo firmy. Součástí tohoto tréninku bylo také samostatné vyhledání
místa konání schůzky, zajištění včasné dopravy, orientace na úřadě, příprava materiálu pro
schůzku.
Některá rozsáhlejší témata byla rozdělena na vícero setkání. Při splnění podmínek absolvování kurzu (docházka a plnění povinností) získali respondenti certifikát.

Výběr exkurzí
Exkurze do různých institucí byly vybírány s ohledem na zaměření Nácviků sociálních a profesních dovedností. Důraz byl kladen na možnost praktického ověření nabytých zkušeností z předchozích setkání. Díky spolupráci s oslovenými právními subjekty mohli účastníci
exkurzí ozkoušet své dovednosti v reálném prostředí, nikoli pouze v prostředí simulovaném.
Výsledkem spolupráce s organizacemi, institucemi a firmami byla dohoda o poskytnutí
pracovníka instituce jako průvodce a praktického figuranta. Spolupráci se nám podařilo
dohodnout s Českou spořitelnou, Úřadem práce ČR, v Okresní správě sociálního zabezpečení Olomouc, na personálním oddělení firmy John Crane, a. s. a se Sofisofis o. p. s.

Tematické rozrůznění Nácviků sociálních a profesních dovedností
Nácvik sociálních a profesních dovedností č. 1: Sociální vyloučení
Cíle
Předat faktické informace o problematice chudoby a sociálního vyloučení v českých podmínkách. Naučit klienty vědět si rady při návštěvě bankovní instituce.
Průběh
V rámci prvního Nácviku sociálních a profesních
dovedností jsme s dětmi hráli deskovou hru Cesta
z ghetta, která je zaměřena na problematiku sociálního vyloučení.
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Vybrané hry a techniky z programu

Nácvik sociálních a profesních dovedností č. 3: Jak si najít práci

Cesta z ghetta17
Hráči této deskové hry se stávají obyvateli sociálně vyloučených ghett – chudými, dlouhodobě nezaměstnanými lidmi bez prostředků a s mizivou životní perspektivou. Jsou konfrontováni s každodenními starostmi a problémy. Cílem každého hráče je dostat se z ghetta ven.
Hra je ojedinělá tím, že simuluje život v ghettu, což předkládá široké spektrum specifických
problémů (bytové a sociální problémy, vzdělání, zaměstnání, drogy, kriminalita), věrně odráží
složitost reality (vychází ze zkušeností terénních sociálních pracovníků). Hra je časově dost
náročná (cca 4 hodiny).

Cíle
Natočit s klienty video CV, pomoci jim napsat životopis. Naučit se orientovat při návštěvě
personální agentury a úřadu práce.

Nácvik sociálních a profesních dovedností č. 2: Finanční gramotnost
Cíle
Pomoci dětem uvědomit si důležitost finančního plánování ve vlastním životě. Naučit je založit bankovní účet, orientovat se v bankovní instituci a v jejích službách.
Průběh
V rámci druhého Nácviku sociálních a profesních dovedností děti absolvovaly exkurzi
a interaktivní besedu v České spořitelně. Bylo jim ukázáno, jak spořitelna funguje, s čím se
mohou setkat na jednotlivých pracovištích, při rozhovorech s poradci jim byly přiblíženy také
konkrétní bankovní služby (platby, půjčky, spoření, pojištění, jejich význam a struktura), bezhotovostní transakce (trvalý a jednorázový příkaz, platební karty, výběr z bankomatu, placení
nákupů, typy karet, bezpečné užití, ztráta karty), bankovní účty (typy a jejich výběr, zřízení
účtu, zrušení účtu, bankovní poplatky, úročení, kontokorent, přečerpání účtu), elektronické
bankovnictví. Na závěr pak proběhla interaktivní beseda zaměstnanců banky s dětmi na
téma půjčky a spoření. Byl zmíněn smysl, přednosti a rizika půjček, jejich splatnost, typy půjček, úročení, nákup zboží na splátky, sepsání směnky, hypoteční úvěr, leasing, u spoření pak
zhodnocování peněz, možné formy spoření (domácí hotovost, terminované vklady, stavební
spoření, důchodové připojištění, životní pojištění, finanční fondy, investování a bezpečnost).
Vybrané hry a techniky z programu
Joeův výlet18
Účastníci jsou seznámeni s příběhem Joea, čtrnáctiletého chlapce, který velmi toužil jet na
víkendovou akci se svými kamarády. Jeho otec mu účast předběžně slíbil za předpokladu,
že si na tuto akci ušetří z nějaké brigádnické činnosti. Joe sbíral pilně starý papír, za který
utržil 40 dolarů, což mu stačilo na pokrytí nákladů na víkendovou akci a ještě by mu zbylo
něco navíc. Těsně před onou akcí však jeho otec změnil názor. Jeden známý ho totiž pozval
na výlet spojený s lovením ryb, ale protože měl otec na podobný válet momentálně málo peněz,
obrátil se na svého syna a žádal po něm peníze ze sběru papíru. Ten nechtěl přijít o plánovanou víkendovou akci, a tak přemýšlel, zda má otcovu žádost odmítnout nebo nikoliv.
Účastníci diskutují, zda měl Joe odmítnout žádost otce, argumentují, proč ano, proč ne.
Navázat lze také diskuzí na obecnější témata – je důležité dodržet slib? Je stejně důležité
dodržet slib někomu, koho dobře neznáte a možná ho už nikdy znovu neuvidíte? Jaká je
nejdůležitější věc, na kterou by měl syn ve vztahu k svému otci dbát? Proč? A jaká je nejdůležitější věc, na kterou by měl dbát otec ve vztahu ke svému synovi?
Námět na variaci hry: Mám vydělané nebo ušetřené peníze, mám finančně podpořit např.
rodiče alkoholiky nebo jinak závislé?
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Průběh
V rámci dalšího Nácviku sociálních a profesních dovedností byl realizován workshop ve spolupráci se Sofisofis, o. p. s., na kterém se klienti seznámili s pojmem video CV – s profesním
videoživotopisem, který představuje asi 2minutovou vizitku uchazeče o zaměstnání.
Klienti dostali možnost natočit v rámci workshopu vlastní video CV, představit své silné
stránky, dosažené vzdělání, profesní zaměření, dosavadní zkušenosti v oboru, nabyté
odborné znalosti a dovednosti, osobnostní předpoklady, jazykové znalosti, významné
kariérní úspěchy, klíčové kompetence nebo komunikační schopnosti. V této formě životo
pisu mohli uchazeči zaujmout potenciálního zaměstnavatele svou osobností.
Děti bavilo hlavně pracovat s kamerou. Zakusily, co obnáší před ní stát, naučily se, jaké
pohyby dělat, jak mluvit, že je třeba umět text zpaměti, než před kameru vstoupím. Kvitován
byl také rozbor projekce jednotlivých natočených CV. Lektoři workshopu se věnovali hlavně
tomu, jak se poučit z opakovaných chyb, a předali klientům doporučení pro případnou přípravu skutečného video CV.
Dále prošly děti exkurzemi a interaktivními besedami na Úřadu
práce ČR (Informační a poradenské středisko pro volbu
a změnu povolání) a na personálním oddělení firmy
John Crane, a. s.
Obsahem návštěvy Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání Úřadu
práce ČR bylo seznámení dětí se strukturou úřadu (odbor trhu práce, zprostředkování poradenství, sociální podpory), s evidencí nezaměstnaných osob, s doklady potřebnými k zařazení do
evidence, s pracovním poradenstvím, s podporou v nezaměstnanosti, rekvalifikací, zprostředkováním stáže pro absolventy, s dotovaným
pracovním místem nebo dotací na podnikání.
Na personálním oddělení firmy John Crane, a. s.
pracovníci nejprve děti seznámili s chodem a zaměřením firmy, následně společně probírali
připravené životopisy dětí, k nimž jim
byla dána doporučení a tipy, jak životopis vylepšit. Součástí exkurze
byl i simulovaný přijímací pohovor.
Děti si v něm mohly vyzkoušet,
jak se při pohovoru chovat, na
co se ptát, čeho se vyvarovat,
jak udělat dobrý první dojem.
Nakonec se účastníci exkurze
mohli podívat do výrobní haly
firmy a seznámit se tak blíž
s pracovní náplní zaměstnanců.
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Nácvik sociálních a profesních dovedností č. 4: Orientace v neznámém prostředí
Cíle
Naučit děti zorientovat se v neznámém prostředí. Dát jim možnost uvědomit si, co obnáší
organizace výletu, cesty. Zprostředkovat jim znalost o tom, kam se obrátit, pokud by se nám
na cestě něco stalo.
Průběh
Při tomto setkání měly děti za úkol naplánovat dovolenou na Slovensku. Děti byly rozděleny
do dvou pracovních skupin. Bylo potřeba si v rámci úkolu umět rozdělit úkoly – někdo měl
za úkol naplánování rozpočtu výletu, jiný sháněl vhodné ubytování, další obstaral nákupy
(respektive vymyslel, co bude třeba koupit), další měl na starost mapy a plánky nebo infocentra (součástí bylo např. vědět o službách cestovních kanceláří), někdo musel vyhledat
vhodné spoje (s využitím informačních služeb, orientace v jízdních řádech). Plánování probíhalo hlavně na internetu. Skupiny si nakonec své výsledky navzájem prezentovaly.
Ve stejném Nácviku také proběhlo cvičení na orientaci v neznámém prostředí. Dětem bylo
určeno místo v Olomouci, na které musely dorazit. Mohly čerpat z informačních tabulí, ptát
se kolemjdoucích nebo v infocentru.
Vybrané hry a techniky z programu
Plánování výletu na Slovensko
Během této aktivity se objevilo, že děti mají problémy s vyhledáváním na internetu (např.
ubytování, kurzy měn), stejně tak jako s hledáním v jízdních řádech (spoj na Slovensko,
MHD v místě pobytu). Obtížné se pro klienty jevilo i plánování rozpočtu akce – v některých
oblastech děti nadsadily rozpočet tak, že jim nezbývaly finanční prostředky pro zajištění
dalších oblastí. Nejprve jsme tedy klienty seznámili s možnostmi vyhledávání a plánování
výletů nebo dovolených přes různé cestovní, dopravní a ubytovací servery. V hlubším rozboru finančního plánování děti došly k závěru, že finanční zajištění výletu musí být v souladu
s možnostmi účastníků výletu a rozpočet nelze překračovat. Aktivita byla úspěšná a vzbudila
v dětech mnoho otázek.
Nácvik sociálních a profesních dovedností č. 5:
Krizové životní situace
Cíle
Pomoci dětem uvědomit si, že opouštění dětského domova je sice situace vážná, ale ne
nezvládnutelná, že stejnou životní křižovatkou prošli i jiní a zvládli to. Naučit je
se orientovat při návštěvě úřadu (konkrétně na Okresní správě sociálního
zabezpečení).
Průběh
Děti měly možnost si v hraných
etudách bezpečně vyzkoušet
řešení uměle vytvořeného konfliktu a nabyté zkušenosti později
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využít při řešení případné reálné situace. Daná témata se zaměřovala na problémy běžného
života, s nimiž se klienti musejí naučit vypořádat.
V následující diskuzi jsme společně s dětmi navrhovali další možné postupy při řešení problémů (schopnost říct ne, schopnost vyjadřovat svoje pocity, schopnost odhadnout následky
vlastního chování, schopnost sebeovládání, sebepoznání, objevit své silné stránky a rozvíjet je, schopnost empatie, vytrvalost, schopnost přijmout zodpovědnost za svoje chování,
schopnost kriticky myslet a rozhodovat se, schopnost stanovit si cíl a plnit ho).
Ve stejném Nácviku proběhla také exkurze a interaktivní beseda v Okresní správě sociálního
zabezpečení v Olomouci (OSSZ). Děti se dozvěděly o chodu OSSZ, byla jim ukázána jednotlivá oddělení a při interaktivní besedě s ředitelkou OSSZ jim byly zodpovězeny dotazy ohledně
pracovního uplatnění, sociálního zabezpečení, nejasnosti ohledně nemocenské nebo otázky
spojené se zřízením vlastního drobného podnikání. Dle reakcí dětí pro ně byla exkurze na
OSSZ přínosná a přinesla jim užitečné informace.
Vybrané hry a techniky z programu
Životní dovednosti důležité pro sociálně znevýhodněné děti19
Dvojice si vybere 3–4 nejdůležitější zručnosti ze seznamu (níže) podle vlastního uvážení
a zadá je další dvojici, která je rozehraje v krátkých etudách. Následuje diskuze. Příklady
možných životních dovedností:
Schopnost říci ne – vrstevníkům nebo lidem, kterým nedůvěřuji – jako nástroj k udržení si
vlastních hranic, vyjádření nespokojenosti apod. Tato zručnost úzce souvisí se schopností
zvládat sociální tlaky skupiny.
Schopnost vyjadřovat přiměřeně svoje pocity a prožívání – tzn. přiměřeným, tedy neagre
sivním způsobem řešit konflikty. Mnoho dětí ze skupiny neumělo přiměřeně projevovat
negativní ani pozitivní city. Konflikty jsou přirozeným způsobem řešení problémů a záleží
také na dovednostech dětí, jestli se je naučí využívat k rozvoji vztahů nebo k jejich deformaci
a ničení.
Schopnost odhadnout následky svého chování – jako mnohé jiné děti, také děti z této skupiny často neumí odhadnout, respektive celkově domyslet následky svého chování. Rozdíl
však spočívá v tom, že děti ze sociálně znevýhodněného prostředí se dostávají do rizikovějších situací s mnohem těžšími následky v případě selhání.
Sebeovládání – tato zručnost navazuje na předcházející. Sebereflexe, sebekontrola a sebeovládání vytváří důležité podmínky pro úspěšné zvládání různých sociálních interakcí a vztahů.
Prakticky všechny dlouhodobé a intenzivní vztahy, které si děti vytvářejí, vyžadují jistou míru
sebeovládání a sebekontroly.
Schopnost sebepoznání, objevit své silné stránky a rozvíjet je – schopnost budovat si reálný
a pozitivní vztah k sobě samému a nebýt závislý na názoru druhých. Sebepoznání těchto
mladých bývá často velmi deformované, stejně jako jejich vnímání pozitivních stránek
a schopností.
Schopnost empatie – umět se vcítit do světa druhého člověka,
porozumět mu, být vnímavý k jeho potřebám, přáním a být
schopen je akceptovat. To vše je potřebné pro optimální rozvoj
mladého člověka a pro vztahy, do kterých vstupuje.
Vytrvalost – sociálně znevýhodněné děti a mládež mají často
potíže s dokončením započaté věci. Když se objeví překážky
nebo vyšší nároky, často se vzdají a odstoupí od činnosti. Nácvik vytrvalosti a trpělivosti je vhodné začlenit do práce v rámci
skupiny, což působí více motivačně než u individuálních úkolů.
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Schopnost přijmout zodpovědnost za svoje chování – znamená vůli identifikovat se s úlohou,
před kterou je člověk postavený, plnit ji vědomě a spolehlivě, postavit se za druhé, umět
odhadnout možné následky, důsledky vlastního chování, umět tyto důsledky přijmout a chovat
se vhodně ke svému okolí.
Schopnost kriticky myslet a rozhodovat se – znamená připravenost a způsobilost mladého
člověka přiměřenými kritérii hodnotit sebe, činnost a její výsledky.
Schopnost stanovit si cíl a plnit ho – souvisí se schopností být zodpovědný. Sociálně
znevýhodnění mladí lidé často nejsou ochotní stanovit si cíle, respektive se jich vzdávají
i kvůli nevelkým těžkostem, které provází jejich dosahování.
Čára života20
Každý napíše krátký příběh o své čáře života. Dále na velký papír nakreslí příběh, který
bude zachycovat důležité události jeho cesty. Nejdůležitější životní moment nakreslí detailněji. Pozor, toto cvičení může být emočně náročné, je vhodné, aby byl u aktivity přítomen
psycholog.
Závěrečný výjezd pro děti z dětských domovů – završení práce v Klubech Na cestě
a v kurzu Nácvik sociálních a profesních dovedností
Završením Klubů Na cestě a Nácviků sociálních a profesních dovedností byl společný víkendový výjezd všech zapojených dětí z různých dětských domovů (proběhl v září 2014). Tento
pobyt byl rozdělen do pěti bloků po třech hodinách.
Cíle
Posílit v dětech odvahu a chuť k vlastní samostatné životní cestě. Pomoci jim ujasnit si žebříček vlastních potřeb. Dát jim možnost uvědomit si, že v podobné situaci nejsou na světě sami.
Průběh
Úvodní část výjezdu byla věnována seznámení s novými členy skupiny při hrách a také
naladění na další činnosti. Největší část víkendu byla věnována prožitkovému programu Mag
z dílny Sdružení D, který vznikl volně na motivy stejnojmenné knihy Jacka Kerouaca a mapuje
cestu dvou osiřelých bratrů napříč Spojenými státy. Výjezd pak doplňovaly aktivity, při kterých
si děti mohly prakticky ověřit, co se naučily v Klubech a Nácvicích z předešlých dvou let. Na
závěr proběhlo předání certifikátů těm, kteří vyhověli podmínkám absolvování kurzu Nácvik
sociálních a profesních dovedností.
V rámci výjezdu proběhla také příprava vybraných dětí na poslední část projektu Kluby Na
cestě – na program Big Brother / Big Sister. Děti vyplnily svůj individuální plán, který je nosným
pilířem pro práci Big Brothera / Big Sister v další části projektu – má mu posloužit při přípravě
programu jednotlivých schůzek a pro dlouhodobé plánování při plnění cílů konkrétního klienta
z dětského domova.
Sdružení D vybralo pro aktivitu Big Brother / Big Sister klienty, kteří v průběhu uplynulých
setkání vykazovali chuť se podobného programu účastnit. Tyto děti se na základě získaných
informací o plánovaném vrstevnickém provázení mohly svobodně rozhodnout, zda se do
programu zapojí. V případě jejich nezájmu byla možnost zapojení se do programu Big Brother /
Big Sister nabídnuta dalším účastníkům výjezdu.
S dětmi, které se rozhodly dále projektu účastnit, byl podepsán kontrakt. Ten je závazně stvrzen podpisy klienta a vedením dětského domova (případně zodpovědnou osobou v zastoupení). Lektoři Sdružení D s dětmi a zástupci dětského domova kontrakt bod po bodu prošli
a vyložili jim srozumitelně jeho obsah.
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Ve druhé fázi náboru je třeba získat reálné zájemce závazně a pozvat je na školení Big Brother
/ BigSister, kde jim během dvou dnů budou předány veškeré potřebné informace o projektu,
o práci s cílovou skupinou, o pravidlech spolupráce apod. (viz podkapitolu Školení Big Brother /
Big Sister).
Výběru vhodných adeptů je potřeba věnovat zvýšenou pozornost, učinit ho včetně pohovoru
s psychologem. Je nutné „otestovat“ budoucí průvodce v zátěžových situacích, a to právě v rámci
proškolení dobrovolníků. Ne všichni zájemci o tuto dobrovolnickou práci jsou vhodnými adepty,
proto je nutné odhadnout dopředu nejen povahu a temperament adeptů (kvůli vytvoření vhodných dvojic klient – Big Brother / Big Sister), ale také jejich názory a postoje (jimiž budou mladistvého ovlivňovat), reakce na zátěžové situace, spolehlivost při budoucím plnění administrativních
úkolů apod. Zájemci o dobrovolnictví zasílali koordinátorovi aktivity životopis, kde popisovali také
své zájmy – toto kritérium se mohlo stát vhodným vodítkem pro budoucí tvoření dvojic s klienty.

Školení Big Brother / Big Sister

Rok třetí — Vrstevnické provázení
Big Brother / Big Sister
O vrstevnickém provázení
Program je založen na vrstevnickém poradenství takzvaně jeden na jednoho. Mentoring
podobného typu má kořeny ve Spojených státech amerických v 60. letech 20. století. Klient
(15–18 let) tráví v rámci programu asi 3 hodiny týdně s plnoletým „starším bratrem / sestrou“,
a to po dobu 8 měsíců. Cílem je navázat vztah, který se může stát v životě mladistvého
opouštějícího dětský domov pilířem, o který se může opřít v obtížných životních situacích.
Metoda je postavena na vytváření osobního vztahu a přebírání odpovědnosti za vlastní rozhodování, což jsou kvality, které život v dětském domově mladistvým příliš nepřináší. Společná setkávání jsou zaměřena na prosociálně orientované činnosti podle společné dohody
(společná návštěva kulturních, sportovních zařízení apod.), ale také podle aktuální potřeby
dospívajícího (pomoc při dokončení studia nebo s hledáním práce, pomoc s řešením osobních problémů apod.).

Nábor dobrovolníků Big Brother / Big Sister
První fází aktivity bylo vyhledání potenciálních „starších bratrů / sester“. Jednalo se většinou
o studenty pedagogických nebo humanitních oborů na Univerzitě Palackého v Olomouci
nebo VOŠ Caritas Olomouc. Koordinátor provádí nábor osobně, aby mohl potenciálním
uchazečům zodpovědět všechny případné dotazy k aktivitě a aby s nimi navázal prvotní
kontakt. Nejlépe se osvědčilo kontaktovat studenty po domluvě s vyučujícími přímo v hodi
nách. Předáním základních informací a sběrem kontaktů se vytvořila první skupina těch,
které projekt zaujal a měli zájem se ho účastnit.
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Zájemci o pozici průvodce jsou povinni projít dvoudenním školením (proběhlo v srpnu 2014), na
kterém mimo jiné dojde k seznámení s právy a povinnostmi v rámci projektu Kluby Na cestě
a k podpisu dobrovolnické smlouvy. Podpisem dobrovolnické smlouvy je započata účast dobrovolníka na projektu.
Navázali jsme úzkou spolupráci s organizací Lata, jež má v oblasti vrstevnického provázení dlouhodobě ověřené know-how. Ve spolupráci s Latou jsme sestavili podrobný program školení,
během něhož byli potencionální dobrovolníci seznámeni s projektem (s jeho cíli, průběhem, dosavadní fází), dále byli obeznámeni s tím, jak bude probíhat jejich komunikace s dětským domovem
a také s naší organizací. Byl tedy vysvětlen základní trojúhelník vzájemných vztahů Sdružení D
x Big Brother x klient a byly ujasněny rozdíly mezi kamarádem, dobrovolníkem a profesionálem
z oblasti sociální práce. Dále se dobrovolníci seznámili se základními a nejdůležitějšími povinnostmi a s náležitostmi dobrovolnické smlouvy.
Budoucí průvodci v rámci školení pracovali s malými kazuistikami, odpovídali na dané otázky
a navrhovali postup práce s klientem. Blok o klientech se věnoval otázkám potřeb klienta – jednak
co on sám po dobrovolníkovi / organizaci chce, jednak jakou potřebu jsme my (dobrovolník
a organizace) schopni mu naplnit.
Dále jsme probírali časté situace, se kterými se mohou průvodci na schůzkách setkat, a jaká jsou
jejich možná řešení. Nutné bylo také seznámit dobrovolníky s tím, že klienti psali svůj individuální
plán, jehož by se při plánování schůzek měli držet a naplňovat postupně klientovy cíle, jež si ve
spolupráci s lektory Klubů Na cestě stanovil.
V rámci téměř všech bloků si budoucí dobrovolníci mohli prakticky vyzkoušet různé modelové
situace z praxe Laty (např. jak reagovat na milostné návrhy ze strany klienta, co dělat, když chce
klient půjčit peníze, když přijde na schůzku pod vlivem návykových látek apod.).
Další bloky byly zaměřeny na teorii supervize (její obsah a témata, se kterými na ni mohou
v budoucnu přijít), na zprávy ze schůzek – jak je psát, na co se v nich zaměřovat, na pravidla
a program schůzek (stanovení pravidel schůzek s klientem a sankce za jejich porušení, náplň
schůzek, náměty na tvorbu programu schůzek atd.).
Základní informace a instrukce k provázení byly dobrovolníkům předány také ve formě krátké
Příručky k programu Big Brother / Big Sister.

Výběr dvojic Big Brother / Big Sister & klient
Určení konkrétních dvojic provedl psycholog ve spolupráci s koordinátorem aktivity
a s lektory Klubů Na cestě, a to jednak na základě životopisů dobrovolníků, jednak na
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základě pozorování potenciálních průvodců na dvoudenním školení Big Brother / Big
Sister. Nedílnou součástí rozhodovacího procesu bylo porovnání preferencí v individuálních plánech dětí z dětského domova se zájmy a schopnostmi jednotlivých dobrovolníků. Při výběru dvojic byl kladen důraz také na podobnost charakterů obou z nich a na
podobnost volnočasových zájmů (charaktery a zájmy dětí byly zjišťovány již v proběhu
Klubů Na cestě lektory).

Realizace
Dobrovolník dostal k dispozici individuální plán klienta, který mu byl přidělen – z něho
má čerpat při přípravě programu na společné schůzky. Nicméně náplň schůzek se
odvíjí od konkrétního rozhodnutí dvojice klienta a Big Brother / Big Sister. Měla by být
kompromisem a dohodou obou zúčastněných. Big Brother by měl brát v potaz aktuální potřeby klienta (příprava do školy, řešení každodenních záležitostí podle potřeby,
administrativní úkony apod.). Součástí programu by měl být trénink prosociálních aktivit
v širokém slova smyslu, společná návštěva kulturních a sportovních akcí či zařízení.
Klient se svým „starším bratrem / sestrou“ společně tráví cca 2 hodiny týdně, a to po
dobu 8 měsíců.
Povinností dobrovolníka je setkávat se s klientem jednou týdně minimálně na 2 hodiny
– pokud z nějakého důvodu nedojde ke schůzce, měl by být čas klientovi nahrazen.
Kontaktovat klienta by měl každý týden a to přiměřeně možnostem obou z dvojice.
Posíláním krátkých informačních zpráv o spolupráci s klientem za uplynulý týden dovoluje koordinátorovi aktivity monitorovat průběh vztahu a zasáhnout v případě jakýchkoli
problémů na straně obou z dvojice. Big Brother / Big Sister se musí pravidelně účastnit
skupinových supervizí vedených psychologem (případně absolvovat individuální rozhovor s psychologem), a to jednou za dva měsíce. V rámci supervizí probíhalo také
průběžné zhodnocení spolupráce BB s koordinátorem.
Za dobu, kdy program vrstevnického provázení probíhal, se ukázalo, že bezpečná konfrontace klientů s realitou života mimo dětský domov jim dává možnost se v ní začít
lépe orientovat. Mohli se poučit z chyb, které třeba nevědomky dělali a Big Brother /
Big Sister je na ně jako jejich osobní průvodce a kamarád mohl upozornit a předat jim
zkušenost, jak se podobným chybám příště vyvarovat.
Všechny vztahy samozřejmě neprobíhaly zcela bez problémů, bylo třeba je ze strany
koordinátora programu korigovat a pravidelnými konzultacemi připomínat oběma z dvojice klient & dobrovolník cíle a motivace, se kterými do programu šli.
Smysl této části programu byl naplněn díky pravidelnému sociálnímu kontaktu klienta
s někým, s kým má možnost budovat vztah a vymanit se tak z velké skupiny v dětském
domově, v níž může mít klient stereotypně pojímané postavení. Tím, že děti měly někoho jenom pro sebe, dostaly možnost se od této role oprostit a vnímat své postavení ve
společnosti nezaujatě.
Setkávání se „starším bratrem“ nebo „sestrou“ jim dalo pravidelnou možnost seznamovat
se se skutečnostmi, které jsou pro osamostatnění důležité. Dobrovolníci dokázali pro
klienty v rámci schůzek připravit zajímavý program, který tematicky odpovídal přípravě
na samostatný život a připravil je na to v něm obstát.
Na počátku byly vztahy pochopitelně mírně ostýchavé, ale po postupném seznamování se většině dvojic podařilo překonat drobný ostych nebo nedůvěru a dovést vztah
až k vzájemné důvěře, která dovolila otevřenou atmosféru ve vztahu a svěřování se
s radostmi i strastmi každodenního života. To jsme ocenili nejen my spolu s průvodci
a vedením dětských domovů, ale hlavně klienti samotní.
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Sdružení D Olomouc
Tvořivost jako aktivita – umění jako prostředek porozumění sobě i okolnímu světu – vlastní
názor – zodpovědnost – dohoda s ostatními.
Vzdělávací činnost Sdružení D sahá až do roku 2000 a zahrnuje především prožitkové
interaktivní programy pro žáky základních a středních škol v oblasti prevence rizikového chování, sociálního a osobnostního rozvoje a rozvoje čtenářské gramotnosti.
Organizace se pravidelně věnuje také dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků,
například v kurzu Jak dělat divadlo s dětmi. Na tuto činnost volně navazuje také každoroční
pořádání krajské přehlídky dětského divadla Poděs s postupem na celostátní Dětskou
scénu.
V posledních letech se lektoři Sdružení D věnovali také pravidelné práci s dětmi z dětských
domovů v rámci projektu Kluby Na cestě, o němž referuje tato publikace. Osobnostně
rozvojové programy a trénink modelových situací a samostatnosti vyústily v koordinování
vrstevnického provázení dětí z dětského domova v osmiměsíčním programu s názvem
Big Brother / Big Sister.
Sdružení D spravuje od roku 2012 také vlastní vzdělávací prostor – Dramacentrum, což
pozitivně přijímají jak spolupracující pedagogové, tak účastníci programů Sdružení D z řad
žáků a studentů.
Organizace realizuje cca 230 programů pro děti a mladistvé ročně, v nabídce má 25 programů, a to pro děti a mládež od předškolního věku až po střední školy.
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