Tým

MgA. et Mgr. Magdaléna Strejčková
MgA. et Bc. Jana Turčanová

Jakub Krejčí
Mgr. Zuzana Zapletalová

Bc. Jan Němeček

MgA. Jan Šprynar
Ing. Pavel Němeček

PhDr. Hana Dziková

MgA. Ivana Němečková
Marcela Nesvadbová
MgA. et MgA. Magda Ada Johnová

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková

Ing. Pavel Němeček
ředitel, statutární zástupce, lektor

MgA. et Mgr. Alena Palarčíková
programová metodička, lektorka

• VŠE v Praze a dramatická výchova
• PdF UP v Olomouci a Katedra
na DAMU Praha
výchovné dramatiky na DAMU Praha
• fundraiser tělem i duší, také lektoruje • učitelka literárně-dramatického
vedení týmů v neziskovkách
oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
• finančně řídí veškerou činnost
• je autorkou nebo spoluautorkou
organizace – je prostě k nezaplacení
všech našich programů
• konzultujeme s ní všechno, co se
týká naší lektorské práce nebo
stavby programů

Marcela Nesvadbová
manažerka výukových programů,
lektorka

Bc. Jan Němeček
manažer dobrovolníků a fundraisingu,
lektor

Mgr. Zuzana Zapletalová
vedoucí primární prevence,
PR manažerka, lektorka
• bakalářka kulturní antropologie
a magistra české filologie, obojí na
FF UP v Olomouci
• ve volném čase hraje v Divadle
Tramtarie
• navštěvuje pětiletý systematický
psychoterapeutický výcvik Instep
• stará se taky o náš Facebook – už
jste dali like?
MgA. et Mgr. Magdaléna Strejčková
projektová manažerka, lektorka

• učitelství pro 1. stupeň ZŠ na
PdF UP v Olomouci a dramatická
• Předškolní a mimoškolní pedagogika • Speciální pedagogika –
výchova na DAMU Praha
dramaterapie na PdF UP v Olomouci
Střední pedagogické školy
• je nepostradatelný pro dobrovolníky • několikaletou praxi na ZŠ zužitkuje
v Přerově a Dramatická výchova
nejen doma na svých třech dětech,
Východočeské lidové konzervatoře
Na cestě, superviduje jejich práci
ale také u nás
v Hradci Králové
s dětmi z dětských domovů
• autorka programů čtenářské
• nepostradatelná koordinátorka
• z kancelářské práce je jeho
gramotnosti, kromě toho u nás
veškerých vzdělávacích programů
doménou fundraising a hledání
koordinuje programy pro veřejnost
pro děti i dospívající – bez Marcely
nových grantových příležitostí
• ráda píše fejetony
se neobejde ani jedna domluvená
zakázka, ať už se realizuje
v Dramacentru nebo ve škole
PhDr. Hana Dziková
psycholožka, lektorka

MgA. et Bc. Jana Turčanová
lektorka

MgA. Ivana Němečková
lektorka

• psychologie na FF UP v Olomouci
• psycholožka v Dětském
diagnostickém ústavu na Svatém
Kopečku
• jak individuální, tak skupinová práce
s dětmi školního věku
• je nepostradatelná, kdykoli se
potřebujeme o něčem poradit nebo
kdykoli je vhodné odkázat na práci
odborníka

• loutkoherectví na JAMU v Brně
a výchovná dramatika na DAMU
Praha
• 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

• výchovná dramatika na DAMU Praha
• učitelka literárně-dramatického
oboru na ZUŠ „Žerotín“ Olomouc
• stála u zrodu našich prvních
preventivních prožitkových
programů
• nepostradatelná pro konzultaci
v otázkách směřování organizace
nebo všech estetických záležitostí
kolem prostor Dramacentra

MgA. et MgA. Magda Ada Johnová
lektorka

MgA. Jan Šprynar
lektor

Jakub Krejčí
lektor

• výchovná dramatika na DAMU
Praha, Speciální pedagogika –
etopedie v CCV PdF UP v Olomouci
a Institut tvůrčí fotografie v Opavě
• učitelka literárně-dramatického
oboru v ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci
• je pro nás častým inspiračním
zdrojem nejen při tvorbě nových
programů, ale i ve směřování
organizace

• dramatická výchova na JAMU
v Brně
• klaunuje na volné noze i jako
Zdravotní klaun
• pro fór nejde daleko – je to oblíbený
lektor i člen společných setkání
týmu

• hlavní vedoucí dětských táborů
Církve československé husitské
• jevištní technik v Městském divadle
v Prostějově, herec v prostějovském
divadle Point
• dodnes ho baví hraní i vymýšlení
deskovek nebo jiných akčních
volnočasovek – prostě trochu
hračička

Správní rada
Ing. Hana Baumgartnerová

Ing. Tomáš Němeček

Ing. Martin Snopko

• poslední desetiletí působí v
manažerských a ředitelských
pozicích především v distribučních
společnostech

• Posledních 20 let pracuje pro
německý koncern Deutsche Bahn
AG, kde řeší problémy železniční
nákladní přepravy mezi Českou
republikou a Německem

• V současnosti se živí „překladem“
jazyka finančního do jazyka
programátorského ve společnosti
Oriflame Software

• „A proč Sdružení D? Jednak abych
podpořila svou sestru, ale také
kvůli přispění dobrým myšlenkám a
kreativním programům, které vedou
k pochopení a porozumění v tomto
uspěchaném a ne vždy tolerantním
světě.“

Revizor
Ivana Malá
• v současné době účetní Nadace
HAIMAOM
• má také dvacetiletou praxi jako
účetní pro neziskové organizace

www.sdruzenid.cz

• „Vzhledem ke svému věku bych se
rád zapojil i do projektů, které by mě
naplňovaly i po odchodu z aktivního
pracovního života. Sdružení D
považuji za ideální možnost další
seberealizace.“

• „Ke Sdružení D jsem se dostal
tak trochu náhodou – přes svoji
přítelkyni. Podporuji ho ale hlavně
kvůli tomu, že se snaží přispět ke
vzdělání pro život.“

Prožitkem

FORMUJEME
osobnost

Prožitkové
programy
na školách
a v Dramacentru
• 1. i 2. stupeň ZŠ a SŠ
• osobnostně rozvojové programy, primární prevence,
adaptační programy
• TOP programy: Outsider, Neboj se promluvit!, Interaktivní cvičení a hry, Cesta zpátky, Jsem, kdo jsem!,
Zase já?
• v roce 2015 se uskutečnilo 219 programů ve školách
a v Dramacentru, a to celkem pro 5 054 dětí

Roční preventivní
programy
• specifická všeobecná prevence i specifická selektivní
prevence
• 6.–9. ročník ZŠ: prevence šikany a kyberšikany, prevence projevů rasismu a xenofobie, prevence závislostního chování, prevence rizikového chování napříč
různými typy
• celkem tři tříhodinová setkání
Interaktivní cvičení a hry
– prolomit bariéry, zvyknout si na techniky
– trénovat zdravou sebeúctu a respektující chování
– posílit schopnost formulovat svoje myšlenky, pocity
– posílit vztahy ve třídě a vzájemnou toleranci
Strukturované drama s prvky osobnostně-sociální
výchovy
– pozitivně formovat postoje a hodnoty žáků
– pomoct předcházet nebo zamezit projevům rizikového chování
Divadlo fórum
– moct sám navrhnout řešení
– ovlivnit směřování modelového příběhu, změnit jeho
konec
• navazující práce psychologa (5 hodin)
• v roce 2015 zrealizováno celkem 14 ×

Jsem, kdo jsem!
Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch
příjmu potravy ve 3 krajích ČR
• s podporou Ministerstva zdravotnictví a programu
Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (CZ11) z Norských
fondů
• květen 2015 – duben 2016
• 8.–9. třídy 12 škol v Olomouckém, Zlínském
a Moravskoslezském kraji – celkem 600 podpořených dětí

Nenávist
na internet
nepatří
• s podporou Fondu pro nestátní neziskové organizace
Nadace rozvoje občanské společnosti, Nadace
Partnerství a grantu z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů
• srpen 2014 – duben 2016

• příběh o nezdravé touze po štíhlosti a o přijímání
falešných vzorů
• učí rozpoznat příznaky poruch příjmu potravy,
vyhledat pomoc, pochopit rizika a předcházet jim
• po programu probíhala školní kampaň pro 2. stupeň –
dobrovolnicky se zapojilo 117 dětí, které oslovily
celkem 2 625 svých spolužáků
• webové stránky www.jsemkdojsem.cz – informace,
důležité odkazy na organizace v regionu

• 8.–9. třídy z 24 škol ve 20 městech Olomouckého,
Pardubického, Zlínského, Jihomoravského
a Moravskoslezského kraje
• divadlo fórum – možnost zkusit si řešit krizové situace
nanečisto mělo celkem 577 žáků
• navazující kampaň – 172 dobrovolnicky zapojených
dětí oslovilo celkem 5 021 žáků ze 2. stupňů
zúčastněných škol
• webové stránky www.nebojsepromluvit.cz –
informace, důležité odkazy na organizace v regionu

Posílení sociálních a profesních
dovedností dětí z dětských domovů
prostřednictvím Klubů Na cestě
• s podporou Evropského sociálního fondu v ČR,
Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost
• leden 2013 – červen 2015
• 60 dětí z dětských domovů z Olomouce, Prostějova,
Plumlova, Zábřeha a Štítů
• systém preventivních a osobnostně-rozvojových
programů snižujících výskyt rizikového chování dětí,
které v blízké budoucnosti (asi do 5 let) opustí dětský
domov
• 1. část – Kluby Na cestě – průpravná cvičení na
zvyšování sebedůvěry a sebepoznání, rozvoj
spolupráce, videotrénink komunikace a jednání
• 2. část – Nácvik sociálních a profesních dovedností
– modelové situace týkající se otázek zaměstnání,
bydlení nebo financí, a to včetně praktických zkoušek
v terénu
• 3. část – Vrstevnické provázení Big Brother / Big Sister
– pravidelné setkávání s dobrovolníkem, které mohlo
pomoct společně překonávat nástrahy samostatného
života mimo dětský domov

Program Na cestě
Vrstevnické provázení dětí z dětských domovů
a náhradní rodinné péče
• volné pokračování poslední části projektu Kluby Na
cestě
• dítě se setkává s dobrovolníkem na 2 hodiny týdně po
dobu minimálně 6 měsíců
• tohoto programu se v roce 2015 účastnilo 7 klientů
z dětských domovů

Benefice 2015
s Divadlem Sklep
• Divadlo Sklep: Svět zepředu i zezadu – pásmo písní,
tanců a scének
• tichá aukce dárkových krabic s inspirativním obsahem připravená ve spolupráci se studenty Gymnázia
Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově
a dražba výtvarného díla Davida Vávry, herce, výtvarníka a architekta a jednoho z našich dálkových patronů
• vybralo se neuvěřitelných 44 248 Kč a Nadace Divoké
husy výtěžek z akce ještě zdvojnásobila na rekordních
88 496 Kč
• výtěžek z akce šel do Fondu prožitkových programů
Sdružení D – ten pomáhá financovat programy pro
školy, které si o podporu zažádají

Poděs 2015
• dvoudenní regionální přehlídka dětského divadla
s postupem do celostátního kola Dětské scény
• dětské rozborové dílny a dílny her a improvizací se
účastnilo celkem 88 malých účastníků
• pohovory s odbornou porotou pro vedoucí souborů
• porota ve složení Radek Marušák, Zuzana Jirsová
a Ivana Němečková z celkem 9 dětských souborů ocenila
především
– DS Rybky, Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice:
Námořnická pohádka – přímý postup do celostátního
kola Dětské scény
– Dramaťáček KIX – DDM Krasohled Zábřeh: Šváb
Ďoďo – neboli Valach všude bratry má – širší výběr
na celostátní přehlídku
– DS Kostelecké piškotky, ZUŠ Iši Krejčího Olomouc:
K sežrání – širší výběr na celostátní přehlídku
• inspirativní představení Hana Voříšková a MUZIGA:
Pohyblivé obrázky – lyrický kabaret spojující výjimečné
loutkové techniky pohyblivých obrázků s živou hudbou

Jak dělat divadlo
s dětmi
• třídenní kurz pro pedagogy a volnočasové pracovníky
• Ivana Němečková a Alena Palarčíková – sehraná dvojice
lektorek
• dramatické hry, průpravná herecká cvičení, hlavní
zásady divadelní tvorby
• praktické inscenování knihy Evy Papouškové Kosprd
a Telecí – volba vhodných inscenačních prostředků
(hudby, svícení, způsobu herectví, kostýmů a rekvizit),
vytváření dramaturgicko-režijní koncepce, zkoušení
vlastních mini-inscenací
• konzultace vlastních režijních záměrů, rozbory vlastních scénářů celkem 13 účastníků

Struktura příjmů organizace v roce 2015
Struktura výdajů

Struktura příjmů

spotřeba materiálu

408 021,54 Kč

tržby z prodeje služeb

367 129,74 Kč

spotřeba energie

15 128,00 Kč

dotace Olomoucký kraj

50 000,00 Kč

cestovné

67 003,00 Kč

dotace město Olomouc

359 000,00 Kč

služby
(nájemné, IT, propagace,
vzdělávání, koordinace)
osobní náklady
(mzdy, DPP, DPČ
vč. odvodů a pojištění)

848 988,08 Kč

2 530 967,00 Kč

dotace Ministerstvo kultury

120 000,00 Kč

dotace MŠMT

206 000,00 Kč

FNNO - NROS “Norské fondy”

898 318,64 Kč

MGS MZ “Norské fondy”

788 735,47 Kč

ostatní nadace a nadační fondy

daně, poplatky a penále

4 820,16 Kč

OPLZZ

jiné ostatní náklady

4 407,50 Kč

sponzoři a dárci

odpisy
Celkem

70 000,00 Kč
948 430,08 Kč
181 840,00 Kč

35 378,00 Kč

sbírka

28 729,00 Kč

3 914 713,28 Kč

úroky

132,41 Kč

Celkem
sbírka
sponzoři a dárci

úroky

4 018 315,34 Kč

tržby z prodeje služeb
dotace Olomoucký kraj
dotace město Olomouc

OPLZZ

dotace Ministerstvo kultury
Graf struktury příjmů
v roce 2015

dotace MŠMT

ostatní nadace a nadační fondy

MGS MZ “Norské fondy”

FNNO - NROS “Norské fondy”

Děkujeme všem,

kteří podpořili
naši činnost

v roce 2015

Evropský sociální fond v ČR, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost podporuje
projekt Posílení sociálních a profesních dovedností dospívajících dětí z dětských domovů
prostřednictvím Klubů Na cestě

Fond pro nestátní neziskové organizace podporuje projekt Nenávist na internet nepatří.
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštějnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz
a www.eeagrants.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR, program Iniciativy v oblasti veřejného zdraví (CZ11) z Norských
fondů – www.norwaygrants.com a www.norwaygrants.cz – podporuje projekt Jsem, kdo jsem!
Vzdělávací programy a kampaně prevence poruch příjmu potravy ve 3 krajích ČR

Solná jeskyně
SOLANA

Stavební firma TOMA
Olomouc, a. s.

PIXELBOX

Děkujeme také
Pavlíně Albertové, Haně Baumgartnerové, Ludmile
Biskupové, Barboře Bendové, Kristyně Botkové, Michaele
Johnové-Čapkové, Hedvice Danišové, Kamile Dufkové,
Haně Fixlové, rodině Giacintově, Evě Hamalové, Kristýně
Hamplové, Štepánce Hejlové, Petru Horákovi, Vladimíru
Jankovi, Vítu Johnovi, Tomáši Jurkovi, Alexandře Kuzhelové,
Veronice Langerové, Radovanu Lipusovi, Ivaně Malé,
Darině Mikeskové, Martinu Miklášovi, Jiřímu Navrátilovi,
Petru Navrátilovi, Tomáši Němečkovi, Kláře Němečkové,
Kristýně Němečkové, Kristýně Ordeltové, Petru Palarčíkovi,
rodině Pazderově, Janě Polívkové, Barboře Skácelíkové,
Anitě Smržové, Martinu Snopkovi, Michaele Sommerové,
Ladislavu Šnevajsovi, Lucii Tomaštíkové, Davidu Vávrovi,
Martkétě Vidličkové, uskupení Výletní komando, Pavle
Wagnerové, Vanesse Zádrapové a Gymnáziu Jana
Blahoslava a Střední pedagogické škole Přerov (Jitce
Binarové, Olze Jünglingové, Šárce Lančové, Jitce Svrčkové)

www.sdruzenid.cz

sdružení D

VIZE
Kolem nás je až příliš mnoho netolerantního a agresivního chování. Napětí je jak ve světě dospělých, tak ve
světě dětí. Metodami aktivního sociálního učení usilujeme o to, aby k sobě lidé byli více vnímaví, chápající,
aby byli ve vztazích tvořiví a tolerantní. Věříme tomu, že zdravé sebepojetí, schopnost pozitivního myšlení
a kvalitní mezilidské vztahy pomáhají k radosti a plnosti života.
Chceme poskytovat ucelený vzdělávací systém sociální výchovy pro moderní školu a některé z principů
využít i v sociálních službách. Usilujeme také o to, nabídnout veřejnosti větší možnost zapojit se do
speciﬁckých divadelních aktivit.

KONTAKTY
Sdružení D, z. ú.
kancelář a sídlo: 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc
IČ: 708 65 574
e-mail: info@sdruzenid.cz, programy@sdruzenid.cz
tel.: +420 733 104 076, skype: dramacentrum
www.facebook.com/SdruzeniD
www.sdruzenid.cz

