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Výroční zpráva za rok 2011

Činnost občanského sdružení Médea — o.s. byla v roce 2011 zaměřena jak na projekty,které
mají dlouhodobé trvání aj Sou J~Ž tradičně zaměřeny na děti a mládež ze sociálně
znevýhodněného prostředí a delikventní mládež, tak i na nové projekty, které se podařilo
uskutečnit díky grantovým programum Pardubického kraje a MV CR.

1. VíkendovÝ pobyt štíří důl - Krucemburk
V termínu 27.5—29. 5.2011 celkem 15 menších dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí,
nepříznivé počasí, hřiště, pěší výlety po okolí Krucemburku, návšteva tradiční pouti, apod.
byl uspořádán za podpory grantu Pardubického kraje

2. Pálení čarodějnic s ČILi /30.4.2011/
již tradiční akce pro děti i rodiče, na které se naše sdružení spolupodílelo a která se konala
v prostoru památného místa „ U Lípy,, v letošním roce přálo počasí,sešlo se zde cca 650
lidí,děti měli spoustu her a soutěží, lampionový pruvod,masky apod.

3. Výchovně rekreační tábor Svratouch 2011 — Piráti z Karibiku
V termínu od 6. — 19. srpna se na Wolkerově planině ve Svratouchu uskutečnil letní tábor pro
60 děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládež, děti s
poruchami chování a děti, které pravidelně navštěvují volnočasové centrum POHODA.
Letošní tábor proběhl v duchu „ Pirátů z Karibiku „ a tak byl koncipován i celý program a
ruzné aktivity. Děti se svými vedoucími na táboře postupně přivítali psovody Uzenmího
odboru Policie ČR Chrudim a Pardubice, jízdní oddíl Městské policie Pardubice, příslušníky
JSDH města Hlinska či členy Českého Cerveného Kříže Chrudim. Mezi děti také zavítala
cvičitelka a lektorka zumby a orientální břišní tanečnice. Dále absolvovali celodenní výlet do
westernového městečka Siklův Mlýn a na hrad Pernštejn a dva pěší výlety, jeden celodenní
do rekreačního střediska Podlesí a druhý do Svratky.
Během celotáborových her se děti zdokonalily v mnoha činnostech, dovednostech a večery
jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, či maškarní pirátská show,
diskotéky a spousta dalších aktivit, byl uspořádán za podpory grantů města Hlinska a
Pardubického kraje

4. 2x třídenní GO kurz Svratouch 2011
7 9. 9. 2011 celkem 45 žáku 6. ročníku zš Ležáku, Hlinsko,projekt v rámci protidrogové
politiky města, aktivity na podporu soudržnosti a ucelení třídního kolektivu, příznivé počasí,
hřiště, pěší výlet.
9— 11. 9. 2011 celkem 21 žáků 6. ročníku ZS Smetanova, Hlinsko,projekt v rámci
protidrogové politiky města, aktivity na podporu soudržnosti a ucelení třídního kolektivu,
příznivé počasí, hřiště, pěší výlet.

5. VíkendovÝ pobyt Květná Zahrada
V termínu od 30.9.2011 2.10.2011 uspořádán výchovně — rekreační pobyt na statku v
Květné u Poličky, kterého se zůčastnilo 13 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Vlastníkem statku je občanské sdružení Květná Zahrada, které zde mimo jiné provozuje
sociální službu „ Dům na půl cesty „ pro klienty s různou, nepřiliš povedenou minulostí. Děti
se v rámci výchovné části pobytu podílely na běžném chodu statku, pomáhaly při úklidu
dřeva a krmné řepy, vyzkoušely si práci s domácími zvířaty, jejich ošetřování, ale také



např.ruční dojení koz a následnou výrobu pravého kozího sýra. Dále absolvovaly besedu s
Mgr. F. Raditschem, předsedou o.s. Květná Zahrada a to o fungování a systému provozu
Domu na půl cesty.
V rekreační části pobytu se poté zajely podívat na nově rekonstruovaná sportoviště ve
Svitavách a navštívily hrad Svojanov, který je nově rekonstruován a nabízí k prohlídce zcela
nové interiéry.
I byl uspořádán za podpory grantu Pardubického kraje /

6. Víkendový pobyt GEOFOND - CHOTĚBOŘ
V termínu od 21.10.2011 23.10.2011 uspořádán výchovně — rekreační pobyt v rekreačním
středisku GEOFOND u Chotěboře, kterého se zúčastnilo 12 menších dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí a dětí navštěvujících volnočasové centrum POHODA v Hlinsku.
Děti, kromě různých her a dalších aktivit, navštívily blízké město Chotěboř, prošly si naučnou
stezku skalnatým údolím řeky Doubravy v chráněné krajinné oblasti Železné hory a prolezly
zříceninu hiadu Ronovec, který se původně jmenoval Sommerburg (Letní hrad). Večerní
program si zpříjemnily podzimním opékáním špekáčku. Při zpáteční cestě se zastavily u
rybníka Reka poblíž Krucemburku, který je v současné době vypuštěný.
/ byl uspořádán za podpory grantu Pardubického kraje /

7. Víkendový pobyt Podlesí - Svratka
V předvánočním termínu od 16.12.2011 — 18.12.2011 uspořádán výchovně rekreační pobyt
v rekreačním středisku Podlesí, kterého se zúčastnilo 15 dětí ze sociálně znevýhodněného
prostředí.
Děti se v rámci výchovné části pobytu zúčastnily pěšího výletu na poutní místo s názvem
Ctyři palice, absolvovaly několik tématických aktivit se zaměřením na zinmí radovánky a
zdokonalení fyzické a psychické kondice.
V rekreační části pobytu navštívily krytý plavecký bazén, saunu a sehrály turnaj v bowlingu.
byl uspořádán za podpory grantu Pardubického kraje /

8. Celoroční provoz volnočasového centra POHODA leden — prosinec 2011
volnočasové centrum pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a

delikventní mládež ve věku 7 — 15 let, je realizovaný projekt v rámci Městského programu
prevence kriminality města Hlinska. Jeho ideou je vytvoření chráněného komunitního místa
pro cílovou skupinu dětí a mládeže, vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity a eliminaci
predelikventního chování a jednání příslušníku cílově skupiny.

Klub vznikl v roce 2010 za grantové podpory Pardubického kraje a Ministerstva vnitra
ČR. Zřizovatelem klubu je město Hlinsko a spoluprovozovatelem občanské sdružení Médea
— o.s.Hlinsko. Nachází se na adrese Budovatelů 1229, Hlinsko.

Klub byl slavnostně otevřen dne 21. září 2010 aje provozován od pondělí do čtvrtka v
době od 14 — 19 hodin. I klub má okamžitou kapacitu 30 návštěvníků, denně se zde vystřídá v
pruměru 25 dětí I

Klub má dvě podlaží, v přízemí se nachází šatna, WC, společenská místnost vybavená
kulečníkem, nástěnnými šipkami, multimediální projekční technikou a velkoprostorovou
sedací soupravou.. Dále se zde nachází bufet sj ídelním koutkem, kde si děti mohou zakoupit
pití, sladkosti apod. Přízemí má též zasklený a zastřešený vestibul kde se nachází stůl na stolní
tenis a velkoplošné kreslící tabule. . .

V prvním patře se nachází multimediální herna, vybavená 4 herními PC bez připojení
na internet, dále kancelář, výtvarná místnost, kde se děti zapojují do spousty připravených
aktivit a herna, kde se nachází air hockey, 2x stolní fotbálek, lx stolní hockey a stůl na stolní
tenis. V provozní době se zde střídají vždy dva pracovníci členové o.s., kteří zde vykonávají
dohled nad provozem klubu, ale také realizují předem naplánované aktivity s dětmi.

Aktivity jsou koncepčně zaměřeny tak, aby oslovily co největší počet dětí ze sociálně
znevýhodněného prostředí, rizikové a delikventní mládeže a přitáhly co nejvíce těchto dětí z
ulic, parku, autobus.čekáren a opuštěných domu.



Práce s dětmi a mládeží v klubu se dělí na několik úrovní a to jak Po stránce vzdělávání, tak i
po stránce volnočasových aktivit.

Vzdělávání: součástí aktivit klubu jsou systematicky připravované a cíleně zaměřené
činnosti, které podporují rozšiřování právního vědomí u cílové skupiny dětí a
mládeže.Několikrát do měsíce se zde konají přednášky, nebo hovory ve skupinách o
problémech, které se týkají přimo dětí, které dochází do klubu. Mezi návštěvníky dochází
preventisté z řad policistů, záchranářu a hasiču a diskutují nad různými tématy.Jako příklad
lze uvést povídání na téma: Co smím a nesmím, Co takhle helma kámo?, Pes - přítel nebo
zabiják??, Vysoká hra s otevřeným olměm, nebo Laická první pomoc při úrazu kamaráda.
Tyto přednášky jsou doplňovány video projekcemi a následnou diskuzí nad tématy.

Sociální práce s klientem: Každý týden je v jedné z místností klubu uskutečňováno
tzv. Smutnění, kdy mohou děti přijít za svým oblíbeným vedoucím a o samotě, nebo třeba ve
skupince a popovídat si s ním o svých problémech, starostech, děvčata se často radí o dívčích
starostech apod. V několika případech tak bylo již zjištěno podezření na týrání, jedno
potvrzené pohlavní zneužívání ajíné závažné rodinné či školní problémy.

Další sociální prací s klienty jsou tzv. výchovně rekreační víkendové pobyty, které se
realizují vždy s vybranou 15 člennou skupinou dětí. Zpravidla se s nimi jezdí do ruzných
rekreačních zařízení a během tohoto pobytu se vedoucí cíleně zaměřují na vztahy v uvedeném
kolektivu děti.

Dlouhodobé manuální aktivity: další pravidelné klubové činnosti jsou dlouhodobé
manuální aktivity.Jedná se např. o pravidelnou pondělní výtvarku, kdy dětí za dohledu
odborné vedoucí vytváření různé výtvarné práce, které poté prezentují na dnech otevřených
dveří, různých výstavách apod. Po celý rok byla tato aktivita úzce směřována k vyrobě
předmětů z ekologicky upotřebitelných materiálu, které si poté děti a jejich vedoucí sami
prodávali na Eko jarmarku pořádaném v Hlinsku v dubnu 2011 u příležitosti Dne Země a a
Mikulášsko — vánočním jarmarku v prosinci 2011.
Každé druhé úterý je pro děti připravena ‘ Skolička vaření“ ‚ kde se opět za dohledu odborné
vedoucí učí děvčata, ale nejen ta, základům vaření, pečení a poznávání základních
kuchařských postupu. Takto už si sami děti vyrobili např. vánoční cukroví, uvařili si sobě a
pro své kamarády ruzné polévky, jednoduchá zapečená jídla a moučníky.

Jednorázové aktivity: aby nebyly činnosti v klubu jednotvárně zaměřeny a dětem se
tak návštěva Po čase neomrzela, jsou každou dvojicí vedoucích přibližně jednou týdně
připravovány jednorázové sportovní, nebo jinak heně zaměřené aktivity, jako např. turnaj v
šipkách, kulečníků či stolním fotbálku, autíčkyáda, zumba odpoledne, cvičení na
gymnastických balónech apod. Mnoho aktivit si také děti vymýšlejí sami. Pokud to počasí
dovolí, využívá se venkovní sportovní plácek s minigolfem, kde se např. v lednu konal i
závod v imrovizovaných psích spřeženích.

Za první čtvrtletí provozu klubu I leden březen 2011 I jej navštívilo a jeho služby využilo
celkem 1080 dětí a mládeže do 15 let.
Za druhé čtvrtletí provozu klubu I duben červen 2011/jej navštívilo a jeho služby využilo
celkem 1050 dětí a mládeže do 15 let.
V měsících červenec a srpen 2011 byl klub uzavřen a nahrazen letními prázdninovými
aktivitami. .

Za čtvrté čtvrtletí provozu klubu I září prosinec 2011/jej navštívilo a jeho služby využilo
celkem 1478 dětí a mládeže do 15 let. .

Celkem tedy za deset měsíců provozu, kdy je zpravidla otevřeno 20 pracovních dni v měsíci,
navštívilo klub a jeho služby využilo 3.608 dětí, což ie v pruměru 19 dětí denně.

Z celkového počtu návštěv klubu bylo 1020 návštěv dětí. které jsou evidovány oruánem
sociálně právní ochrany dětí ORF Hlinsko. což je 28.2 % z celkového počtu návštěv.

provoz brazen z podpory grantů města Hlinska a Pardubického kraje I

Dne 3 1.12.2011 Předseda sdružení : Bc. Jiří Hrabčuk MÉDEÁ ~

Poděbradovo nám. I
539 01 Hlinsko vč.
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