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ÚvodÚvod
Spolek Médea – z.  s.  Kameničky má za sebou více jak sedm let poctivé a
myslím  si,  že  velmi  potřebné  práce  s  lidmi,  zejména  s  dětmi  a  mládeží,
s mladými  lidmi,  kteří  neměli  to  štěstí  a  nemohli  vyrůstat  v  úplných
rodinách,  kteří  se  dostali,  mnohdy  ne  svou vlastní  vinou  do konfliktu  se
zákonem, nebo naopak se stali obětmi trestné činnosti ostatních lidí. 
Během těchto let se Náš spolek dostal do povědomí mnoha úřadů a institucí,
které v hojné míře využívaly a využívají  služby nabízené Naší organizací.
Každoročně  jsme  úspěšní  v  žádostech  o  dotace  a  granty  v  rámci  sociální
politiky ve městech Pardubického kraje, ostatních krajích a v poslední době i
na úrovni ministerstev /MPSV ČR, MŠMT ČR/. Bez této finanční pomoci by
bylo zcela nemyslitelné a nemožné realizovat akce a projekty, které jsou pro
Námi oslovovanou skupinu klientů tolik potřebné a důležité. Velmi si této
pomoci ceníme a děkujeme za ni prostřednictvím dobře a kvalitně odváděné
práce.
Rok 2015 byl pro spolek Médea – z. s. Kameničky přelomový. Úspěšně prošel
transformací podle Nového občanského zákoníku, ale vzhledem ke změnám
ve  vedení  hlinecké  radnice  byl  nucen  změnit  sídlo  a  přestěhovat  se  do
Kameniček.
Byl ale také velmi bohatý na aktivity zaměřené zejména na práci s dětmi ze
sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní mládeží a dětmi
s poruchami chování. Byl úspěšný, co se týče nových aktivit v rámci práce s
klienty  v  náhradní  rodinné  péči,  pěstounskými  rodinami  a  spolupráce  s
orgány  sociálně  právní  ochrany  dětí  na  obcích  s  rozšířenou  působností  v
Pardubickém  kraji.  Pokračovala  spolupráce  se  zapsaným  ústavem  Květná
zahrada z  Květné  u Poličky,  jejíž zázemí několikrát  posloužilo pro řízené
aktivity v rámci Našeho spolku.
Rád bych také touto cestou poděkoval týmu dobrovolníků, bez kterých by
nebylo možné připravit a následně uskutečnit plánované aktivity, víkendové
pobyty a letní tábory.

Mgr. Jiří HrabčukMgr. Jiří Hrabčuk
Předseda spolku Médea – z. s. KameničkyPředseda spolku Médea – z. s. Kameničky
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Poslání a cíle Médea – z. s. Poslání a cíle Médea – z. s. 

PosláníPoslání

Posláním  spolku  Médea  -  z.  s.  je  pomáhat  a  cíleně  pracovat  sPosláním  spolku  Médea  -  z.  s.  je  pomáhat  a  cíleně  pracovat  s
neorganizovanými dětmi a mládeží a dále dětmi ze sociálně znevýhodněnéhoneorganizovanými dětmi a mládeží a dále dětmi ze sociálně znevýhodněného
prostředí,  rizikovou  a  delikventní  mládeží,  dětmi  s  poruchami  chování  aprostředí,  rizikovou  a  delikventní  mládeží,  dětmi  s  poruchami  chování  a
dětmi v náhradní rodinné péči a biologickými dětmi pěstounů.dětmi v náhradní rodinné péči a biologickými dětmi pěstounů.

CíleCíle

Hlavním  cílem  činnosti  spolku  je  příprava  a  realizace  projektů  v rámci
prevence  kriminality  a  sociálně  patologických  jevů,  projektů  pro
problémovou  a  delikventní  mládež  a  děti  ze  sociálně  znevýhodněného
prostředí,  děti  v  náhradní  rodinné  péči,  vzdělávací  aktivity  pro  pěstouny
apod. 
Zajištění  a  realizace  činností  v  rámci  pověření  k  výkonu  sociálně  právní
ochrany dětí, pomoc rodičům při řešení výchovných, nebo jiných problémů
spojených s péčí o dítě, zprostředkování poradenství rodičům při výchově a
vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
Pořádání jednorázových akcí a výchovně rekreačních pobytů a táborů pro
problémovou  a  delikventní  mládež  a  děti  ze  sociálně  znevýhodněného
prostředí,  děti romských a národnostních menšin a dětí v náhradní rodinné
péči.
Organizování přednášek a vzdělávacích setkání v rámci prevence kriminality
a  sociálně  patologických  jevů,  náhradní  rodinné  péče,  sociální  terapie  a
psychologické  pomoci,  provádění  poradenské  činnosti  při  řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovou.
Spolupráce sSpolupráce s  orgány státní správy a samosprávy.orgány státní správy a samosprávy.

Médea – z. s. je zřizovatelem soukromého školského zařízení - Střediska
volného času POHODA a POHODA COOL.

Médea – z. s. je partnerem pohybového studia Sluníčko z Hlinska.



Spolupráce na projektechSpolupráce na projektech
V rámci  projektů a aktivit,  které byly během roku organizovány spolkem
Médea – z. s. jsme úzce spolupracovali a spolupracujeme s těmito subjekty:

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 Krajský úřad Pardubického kraje
 Město Hlinsko
 Poradna pro rodinu a dítě Pardubického kraje
 OSPOD MěÚ Přelouč, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Žamberk, 

Lanškroun, Vysoké Mýto, Holice, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, 
Moravská Třebová, Litomyšl

 Květná zahrada – zapsaný ústav
 Česká hasičská jednota Hlinsko
 Policie ČR – ÚO Chrudim
 Hasičský záchranný sbor ČR
 Městská policie Hlinsko
 Český červený kříž Chrudim 

Poskytované službyPoskytované služby
 Letní výchovně rekreační tábory
 Víkendové výchovně rekreační pobyty
 Odlehčovací a respitní pobyty pro děti v náhradní rodinné péči
 Vzdělávání pěstounů v rámci náhradní rodinné péči
 Pořádání adaptačních GO – kurzů pro žáky základních a středních škol
 Provozování Střediska volného času POHODA a POHODA COOL
 Jednodenní výchovně – bezpečnostní akce 
 Poradenská  činnost  v  rámci  prevence  kriminality,  sociálně

patologických  jevů,  drog,  domácího  násilí,  šikany  a  pohlavního
zneužívání

 Poradenská  činnost  při  řešení  výchovných,  sociálních  a  jiných
problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.



Výchovně rekreační táboryVýchovně rekreační tábory
Sluníčkový tábor pohybového ministudia Sluníčko 

/18 – 25. 7. 2015/

V polovině  července  2015  se  v  areálu  LT  Svratouch  uskutečnil  již  třetí
Sluníčkový  tábor,  který  spolek  Médea  zajišťoval  po  stránce  materiální  a
provozní. 
Táborové téma bylo „Sluníčka v Africe“. Celý týden se za překrásného počasí
malí táborníci věnovali nejen tréninkům a nácviku nových vystoupení, ale
také se měli možnost vykoupat v pravé hasičské pěně, prožili africkou stezku
odvahy, vyráběli  nefalšované africké masky, někteří  si  poprvé  vyzkoušeli
pěveckou  soutěž  Talent.  Jízda  na  koních,  na  motorových  čtyřkolkách  či
poznávací  a  vědomostní  soutěže  byly  dalšími  aktivitami,  kterých  se  děti
účastnily. Tohoto tábora se zúčastnilo celkem 66 dětí.



Výchovně rekreační tábor Svratouch 2015 – Letní olympiáda
/8. – 21. 8. 2015/

V polovině srpna se na Wolkerově planině ve Svratouchu, uskutečnil tradiční
letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí navštěvující
Středisko volného času POHODA a POHODA COOL.
Letošní  tábor  byl  zaměřen  k tématu  letních  olympijských  her  a  tak  byl
koncipován i  celý  program a  různé aktivity.  Děti  se  svými vedoucími  na
táboře postupně přivítaly bývalé olympijské vítěze, příslušníky JSDH města
Hlinska,  psovody  z  Územního  odboru  Policie  ČR  Žďár  nad  Sázavou  a
jezdecký  oddíl  se  dvěma  koňmi  z  Chotěboře.  Táborníci  dále  absolvovali
celodenní  výlet  na  zámek  v  Nových  Hradech  a  do  záchranné  stanice
živočichů Pasíčka u Proseče a dva pěší výlety do Svratky. Poprvé také zažili v
tomto prostředí koncert a diskotéku pod širým nebem, o který se postaral
nestárnoucí DJ Kofola alias Josef IX.
Během  celotáborových  her  se  děti  zdokonalily  v mnoha  činnostech  a
dovednostech a večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním
špekáčků,  či  maškarní  bál,  diskotéky  a  talentová  soutěž  v  umělecké
tvořivosti. Program tábora zakončila velká pouť s mnoha hodnotnými cenami
a soutěžemi. Tohoto tábora se zúčastnilo celkem 63 dětí.
/ realizace za grantové podpory Pardubického kraje a města Hlinska/



Výchovně rekreační tábor pro děti v náhradní rodinné péči a
biologické děti pěstounů v Pardubickém kraji - Svratouch 2015

/22 – 28. 8. 2015/

V  posledním  srpnovém  týdnu  se  uskutečnil  třetí  sedmidenní  výchovně
rekreační tábor pro děti v náhradní rodinné péči a biologické děti pěstounů v
Pardubickém  kraji.  Tohoto  tábora  se  zúčastnilo  31  dětí  z  celého
Pardubického kraje a to ve věku 6 – 18 let. Tábor byl sice tematicky zaměřen
do olympijského prostředí, ale hlavním cílem bylo navodit domácí rodinnou
atmosféru, vyplněnou spoustou her a aktivit, tak aby si děti pobyt maximálně
užily. Součástí tábora byl celodenní pěší výlet, kdy táborníci navštívili stezku
se zajímavými skalními útvary.  Závěrečná táborová pouť poté rozzářila oči
všech dětí na táboře, kterým se poslední den z tábora vůbec nechtělo.



Víkendové výchovně rekreační pobyty aVíkendové výchovně rekreační pobyty a
krátkodobá setkáníkrátkodobá setkání

Projekt „Rok na statku“Projekt „Rok na statku“

Dlouhodobá práce s dětmi ze soc. znevýhodněného prostředí je během na
dlouhou  a  krkolomnou  trať.  Výše  uvedené  skupiny  jsou  velmi  těžce
začlenitelné  do  normální  společnosti,  špatně  se  uplatňují  na  trhu  práce,
vzhledem k rodinným, nebo výchovným problémům.
Naší  snahou  bylo  tyto  jedince,  během  5  víkendových  pobytů,  dostat  do
jiného  prostředí,  kde  je  nenásilnou  a  hravou  formou  zapojíme  pomocí
ergoterapie do běžných pracovních činností na statku. Naučíme děti, jak se
mají chovat ke zvířatům apod.
Součástí aktivit bylo motivovat účastníky pobytu ke snaze se naučit různým
zemědělským činnostem a dovednostem, začlenit uvedené jedince do chodu
statku  tak,  aby  jim  nabízené  aktivity  a  činnosti  připadly  smysluplné  a
potřebné,  naučit účastníky úctě k těžké ruční práci,  kterou nelze nahradit
žádným strojem, ukázat jím výrobu domácích sýrů, marmelád a bylinných
směsí.
Volný čas mezi aktivitami byl vyplněn hrami a odpočinkem, tak aby nedošlo
k nadměrnému fyzickému zatížení účastníků.
Večerní skupinové sezení poté sloužilo k rozebrání celého dne s důrazem na
pochvaly za dobře odvedené aktivity a splnění úkolů.
Celkem se těchto víkendových pobytů účastnilo 38 dětí.



Vzdělávání v rámci NRPVzdělávání v rámci NRP

Víkendové výchovně  vzdělávací pobyty pro pěstounské rodiny
Pardubického kraje 

penzion „U Čtyřlístku“ Seč
penzion „Pod Rozhlednou“ Vrbice

Středisko volného času POHODA a POHODA COLL

Spolek  Médea  –  z.  s.  realizoval  v roce  2015  celkem  7  víkendových
vzdělávacích  pobytů  pro  pěstounské  rodiny  z celého  Pardubického  kraje.
Těchto  pobytů  se  zúčastnilo  celkem  98  dospělých  a  99  dětí  z  celého
Pardubického a Královehradeckého kraje. 
Víkendy byly rozděleny do roviny vzdělávání, kterého se účastnili všichni
náhradní  rodiče,  a  bylo  v  rozsahu 12  hodin.  Poté  následovaly  společné  i
rozdělené  aktivity  pěstounských  rodin  jako  například  návštěva  krytého
plaveckého bazénu, procházky po okolí, turnaje, sauna či dětská herna. 



Pohybové studio Sluníčko Hlinsko

Pohybové studio Sluníčko se zabývá volným časem dětí od tří do 15let.
Náplní studia je základní pohybová průprava, orientace v prostoru, rytmická
cvičení, základní taneční krůčky, základy aerobiku a spolupráce mezi dětmi.
Děti tančí a cvičí na známé, oblíbené písničky z pohádek a filmů.
Vše probíhá nenásilnou formou zábavy a hry.
Ke  cvičení  a  tanci  se  využívají  různé  pomůcky,  např.  obruče,  kostky,
židličky, stepy, ale i hračky či vyrobené kulisy a rekvizity.
Choreografie jsou ve stylu parketových kompozic, show dance, jednoduché
formy moderního tance, disco a aerobiku. Děti jsou rozděleny do skupin dle
věku a pokročilosti.

Skupiny: Přípravka (nováčci, předškoláci 3-6let)
Minisluníčko (lehce pokročilí, předškoláci 4-7let)
Sluníčko „D“ (pokročilí, děti I., 5-8let)
Sluníčko „C“ (pokročilí, děti II., 8-10let)
Sluníčko „B“ (pokročilí, děti/junioři 8-14let)
Sluníčko „A“ (pokročilí, junioři 12-15let)
Aerobik 1, 2, 3 (dle věku a pokročilosti)
Dospělí (bez věkové hranice)

Sluníčko má pevně stanovený rozvrh. Tréninky probíhají vždy každou středu
a pátek v MFC Hlinsko.
Na webových stránkách mají  rodiče i  děti  přehled o plánovaných akcích,
články  z  proběhlých  akcí  i  s  bohatou  fotogalerií.   Aktualizace  probíhají
minim.2x  týdně.  Návštěvníci  webových  stránek  mají  možnost  jednotlivé
články sami komentovat. www.ministudioslunicko.cz

Každé pololetí děti nacvičí několik choreografií, záleží na věku, šikovnosti i 
docházce.  S nimi se pak zúčastňují tanečních soutěží v našem regionu i 
mimo něj. Taktéž vystupují na mnoha kulturních akcích v Hlinsku a okolí.
Za své působení nasbíralo Sluníčko již několik stovek pohárů a medailových 
umístění.

2x ročně je připraven velký celovečerní a profilový pořad Sluníčka, kde mají
rodiče  i  široká  veřejnost  možnost  vidět  výsledek  práce  a  snažení  všech
tanečníků.  Součástí  profilových pořadů jsou i  společné  choreografie  všech
tanečníků, které si děti i diváci užívají.  Sami rodiče každé pololetí  nacvičí
jedno vystoupení. 

http://www.ministudioslunicko.cz/


Tyto  počiny  jsou  velmi  kladně  přijímány  nejen  malými  Sluníčky,  ale  i
veřejností.  Rodiče pak svá vystoupení prezentují i na celorepublikové soutěži
ve Slaném, kde se každoročně umisťují na předních příčkách.

Mezi  pravidelné akce Sluníčka  patří  i  společné plavání,  karneval,  večírek,
kdy se děti vídají i jinak, než jen při trénování

Vystoupení Sluníčka 2015: 

Svatováclavský jarmark (září 2015)
Vánoční jarmark (prosinec 2016)
Vystoupení na plese (březen 2015)
Svatojiřský jarmark (duben 2015)
Slavnosti v Trhové Kamenici (červen 2015)

Soutěže 2015:

Brtnice u Jihlavy (6pohárů)
Kunštát na Moravě (12pohárů)
Slaný (7pohárů)
Přibyslav (8pohárů)
Havlíčkův Brod (5pohárů)

Akce Sluníčka 2015:

Mikulášské plavání (listopad 2015)
Vánoční karneval (prosinec 2015)
Vánoční večírek (prosinec 2015)
Taneční soustředění (leden 2015)
Společné focení (květen 2015)
Taneční soustředění (květen 2015)
Rozlučková párty   (červen 2015)
3.Sluníčkový tábor – „Sluníčko v Africe“ (červenec 205)

Profilové pořady 2015
Miniprofilový pořad –pololetní (leden 2015)
Profilový pořad – závěrečný (květen 2015)

Hlavní vedoucím a choreografem všech vystoupení je 
Bc. Michaela Sodomková DiS.





Středisko volného času POHODA a POHODA COOLStředisko volného času POHODA a POHODA COOL

Provoz SVČ POHODA 

Středisko  volného  času  POHODA  pro  děti  ze  sociálně  znevýhodněného
prostředí,  rizikovou a delikventní mládež ve věku 7 – 15 let,  zahájilo svůj
provoz 1. 9. 2014. Zřizovatelem tohoto zařízení je Médea – z. s. Kameničky.
Jedná  se  o  již  dříve  realizovaný  projekt  v  rámci  Městského  programu
prevence kriminality města Hlinska. Jeho ideou bylo vytvoření chráněného
komunitního místa pro cílovou skupinu dětí a mládeže, vytvoření podmínek
pro  volnočasové  aktivity  a  eliminaci  predelikventního  chování  a  jednání
příslušníků cílové skupiny.
Klub  vznikl  v  roce  2010  za  grantové  podpory  Pardubického  kraje  a
Ministerstva  vnitra  ČR.   Zřizovatelem  klubu  bylo  město  Hlinsko  a
spoluprovozovatelem spolek  Médea  –  o.  s.  Hlinsko.  Nachází  se  na  adrese
Budovatelů 1229, Hlinsko. 
Aktivity byly 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,  parků,  autobusových  čekáren  a
opuštěných domů.
Práce s dětmi a mládeží v klubu se dělí na několik úrovní a to jak po stránce 
vzdělávání, tak i po stránce volnočasových aktivit.

Část POHODA
Tato část  má dvě podlaží,  v  přízemí se nachází  šatna,  WC, multimediální
herna,  vybavená  4  herními  PC  bez  připojení  na  internet,  společenská
místnost vybavená  nástěnnými šipkami, multimediální projekční technikou
a velkoprostorovou sedací soupravou.. Dále se zde nachází bufet s jídelním
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 kancelář, výtvarná místnost, kde se děti zapojují
do spousty připravených aktivit a herna, kde se nachází air hockey, 2x stolní
fotbálek, 1x kulečník a stůl na stolní tenis. V provozní době se zde střídají
vždy  dva  pracovníci  –  členové  z.s.,  kteří  zde  vykonávají  dohled  nad
provozem klubu, ale také realizují předem naplánované aktivity s dětmi.

Vzdělávání: součástí  aktivit  SVČ  byly  systematicky  připravované  a  cíleně
zaměřené  činnosti,  které  podporují  rozšiřování  právního  vědomí  u  cílové
skupiny dětí a mládeže. Několikrát do měsíce se zde konaly přednášky, nebo
hovory ve skupinách o problémech, které se týkají přímo dětí, které dochází
do klubu. Mezi návštěvníky docházeli preventisté z řad policistů, záchranářů



a hasičů a diskutovali s  dětmi 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 ohněm, nebo Laická první pomoc při
úrazu  kamaráda.  Tyto  přednášky  jsou  doplňovány  video  projekcemi  a
následnou diskuzí nad tématy.

Sociální práce s  klientem:  Každý týden bylo v  jedné z  místností  střediska
uskutečňováno  tzv.  Smutnění,  kdy  mohly  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, dále potvrzené
pohlavní zneužívání a jiné závažné rodinné či školní problémy.

Dlouhodobé zájmové aktivity a útvary: 
Středisko  otevřelo  v lednu  2015  několik  dlouhodobých  zájmových  útvarů
jako  např.  Šikovné  ručičky,  Zeměkoule,  Tělo  hrou,  Pečeníčko–vařeníčko,
doučování matematiky a také air hockeyový kroužek.  
Další pravidelné klubové činnosti byly dlouhodobé manuální aktivity. Jedná
se  např.  o  pravidelnou  výtvarku,  kdy  dětí  za  dohledu  odborné  vedoucí
vytvářely  různé  výtvarné  práce,  které  poté  prezentovaly  na  dnech
otevřených dveří,  různých výstavách  apod.  Po celý  rok byla  tato  aktivita
úzce směřována k výrobě předmětů z ekologicky upotřebitelných materiálů,
které si poté děti a jejich vedoucí sami prodávali na Svatojiřském jarmarku
pořádaném  v  Hlinsku  v  dubnu  2015  u  příležitosti  Dne  Země,
Svatováclavském jarmarku v září 2015 a a Mikulášsko – vánočním jarmarku
na konci listopadu 2015.

Jednorázové aktivity:  aby nebyly činnosti  v klubu jednotvárně zaměřeny a
dětem se  tak  návštěva  po  čase  neomrzela,  byly  každou dvojicí  vedoucích
přibližně  jednou  týdně  připravovány  jednorázové  sportovní,  nebo  jinak
herně zaměřené aktivity, jako např. turnaj v šipkách, kulečníků či stolním
fotbálku, autíčkyáda, zumba odpoledne, cvičení na gymnastických balónech
apod. Mnoho aktivit si také děti vymýšlely samy. Pokud to počasí dovolilo,
využívá se venkovní sportovní plácek s minigolfem. 
Okamžitá kapacita SVČ POHODA je 30 návštěvníků.

 Provoz SVČ POHODA COOL

SVČ POHODA COOL vzniklo v roce 2012 za dotační podpory MV ČR pro
rizikovou a delikventní mládež ve věku 15 – 26 let.



Na rekonstrukci se podílela skupina klientů, která provedla sanaci omítek a
následné vymalování.

Vybavení centra
POHODA COOL zahájilo znovu provoz v září 2014 v souladu s potřebami
dnešní  mládeže  a  to  tak,  aby  zde  našlo  své  zázemí  co  nejširší  spektrum
klientů z řad cílové skupiny mládeže.
Je  zde  kuchyňská  linka  a  coféé  bar,  dvě  sedací  soupravy,  kulečník,
elektronické šipky, multimediální centrum s X BOXEM, fotbálek i 2 sestavy
PC s přístupem na internet.
Ve středisku je přísně zakázáno kouření a požívání alkoholických nápojů a
dalších návykových látek.
Během provozu se zde střídali vždy dva pracovníci – jeden pracovník SVČ a
druhý z řad návštěvníků v rámci  jedné z aktivit  preventivního programu,
kteří zde vykonávali jak dohled nad provozem klubu, tak realizovali předem
naplánované aktivity s návštěvníky střediska.
Aktivity byly koncepčně zaměřeny tak, aby oslovily co největší počet jedinců
ze  sociálně  znevýhodněného  prostředí,  rizikové  a  delikventní  mládeže  a
přitáhly co nejvíce těchto osob z ulic, parků, autobus. čekáren a opuštěných
domů.
Okamžitá kapacita SVČ POHODA COOL byla max. 15 klientů.

Statistika  návštěvnosti

Celkem  tedy  za  deset  měsíců  provozu,  kdy  je  zpravidla  otevřeno  22
pracovních  dní  v  měsíci,  navštívilo  středisko  a  jeho  služby  využilo  3461
klientů, což je v průměru 16 klientů denně.

Z  celkového  počtu  návštěv  střediska  bylo  2015  návštěv  dětí,  které  jsou
evidovány orgánem sociálně právní ochrany dětí ORP Hlinsko, což je 58,2 %
z celkového počtu návštěv.



Burza filantropie – Chrudim 2015

Burza  filantropie  je  transparentní  nástroj  k  podpoře projektů neziskových
organizací,  který zároveň nabízí setkání zástupců podnikatelského sektoru,
neziskových organizací a veřejné správy.
Jedná se fakticky o „Den D“ neziskových organizací z Pardubického kraje a
probíhá  podobně,  jak jej  známe z pořadu České televize,  kde se  zajímavé
projekty ucházely o podporu investorů.
V případě Burzy filantropie prezentují  neziskové organizace svůj projekt a
ucházejí se o podporu donátorů z řad podnikatelů a veřejné správy. Burzy se
konají  na  několika  místech  Pardubického  kraje,  donátoři  proto  mohou
podpořit neziskové organizace a jejich projekty v regionu, ke kterému mají
bližší vztah.
Spolek Médea – z. s. se zúčastnil výše uvedené burzy s projektem „ROK NA
STATKU“.

V červnu 2015 jsme byli ve finále burzy filantropie úspěšní a odnesli jsme si
částku 22.000,- Kč., kterou jsme využily k realizaci tří víkendových pobytů s
dětmi na statku v Květné u Poličky. 



Bezpečné prázdniny – Chrudim 2015

Dne 24.  6.  2015 se uskutečnila,  v rámci  spolupráce neziskového sektoru a
složek IZS, výchovně – bezpečnostní akce s názvem „Bezpečné prázdniny –
Chrudim 2015“.  Pořadatelem bylo  město  Chrudim ve spolupráci  se  všemi
složkami IZS Pardubického kraje. 
Nad akcí převzal záštitu radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola a starosta
města Chrudimi Mgr. Petr Řezníček. 
V areálu Městského parku v Chrudimi, se za velmi příznivého počasí sešlo
více jak tři tisíce dětí a dospělých, z nichž každý si našel zábavu podle svého
gusta.   Děti  si  měly  možnost  vyzkoušet  zručnost  při  hrách,  které  pro  ně
připravili pracovníci Domu dětí a mládeže Ježkovka z Heřmanova Městce a
Chrudimi, nebo mohly sledovat ukázky akce psovodů ze Záchranné brigády
Pardubického kraje a pořádkové jednotky Policie ČR Chrudim.
Velmi  navštěvovanou  atrakcí  bylo  několik  automobilových  simulátorů,  se
kterými se na akci prezentovali pracovníci Střední školy automobilní z Holic.
Během celého programu také probíhalo malování s J. H. Lušovským, děti si
mohly zasoutěžit s pracovníky Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR,
prohlédnout  si  bojovou  techniku  Armády  ČR  a  nové  vozy  Škoda  z
Autocentra Mercia a další zajímavé věci.



Ocenění KONEP a Pardubického kraje

Dne  30.  listopadu  2015  jsme  byli  pozvání  na  slavnostní  galavečer  do
kongresového  sálu  AFI  Paláce  v  Pardubicích,  který  pořádala  Koalice
nevládek Pardubicka a Pardubický kraj. Na tomto galavečeru jsme z rukou
radního Pardubického kraje Ing.  Pavla Šotoly převzali  ocenění  – děkovný
dopis za činnost v sociální oblasti a dlouhodobou práci s dětmi a mládeží v
rámci projektů primární a sociální prevence.  
Toto ocenění se uděluje jednou za rok a nominaci  na něj  posílají  samotní
uživatelé služeb, klienti, popř.další subjekty.



Pověření k výkonu sociálně – právní ochraně dětí dle zákona
č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Médea – z. s. je od roku 2009 držitelem Pověření k výkonu SPOD a vykonává
tyto činnosti:

1. Vykonává  činnost podle § 10 odst. I písm. a) zákona č. 359/1999 Sb., o
sociálně  - právní  ochraně  dětí, v platném  znění

V  této  oblasti  úzce  spolupracuje  s  odborem  školství,  zdravotnictví  a
sociálních  věcí  MěÚ Hlinsko  v  rámci  předávání  si  získaných  informací  a
poznatků v dané oblasti.

2.  Pomáhá   rodičům  při  řešení  výchovných  nebo  jiných  problémů
souvisejících  s péčí o dítě (§ 11 odst. I písm. a)

V roce 2015 se na pracovníky spolku Médea – z. s. , kteří vykonávají SPOD,
obrátilo  celkem 18  rodin  s  žádostí  o  konzultaci,  popř.  přímou pomoc při
řešení  výchovných  problémů  svých  dětí  ve  škole,  doma,  popř.zájmových
útvarech.
 
3.  Poskytuje  nebo  zprostředkovává  rodičům  poradenství  při  výchově  a
vzdělávání  dítěte  a při péči o dítě zdravotně  postižené (§11 odst. I písm. c)

Médea – z. s.dlouhodobě spolupracuje se dvěma rodinami, které se starají o
těžce postižené dítě, poskytuje jim poradenství a zajišťuje jim bezplatný respit
pro jejich postižené děti.

4. Pořádá v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení
výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho
výchovou

Médea – z. s.se zaměřuje na odborné vzdělávání pěstounů v rámci náhradní
rodinné  péče  a  pořádá  vzdělávací  moduly  spojené  s  respitním  pobytem
pěstounských dětí.  V roce  2015 bylo  uskutečněno  celkem 7 víkendových
pobytů, při kterých bylo vzděláváno celkem 98 dospělých a respit zajištěn
pro 99 dětí ve věku 3 – 17 let.



5.  Vykonávat  činnost  zaměřenou na  ochranu dětí  před škodlivými vlivy a
předcházet  jejich vzniku (§ 31 a 32)

Lektoři spolku Médea – z. s.se dlouhodobě věnují vzdělávání dětí a mládeže v
rámci primární a sociální prevence a na území okresu Chrudim přednáší na
základních školách a víceletých gymnáziích projekty zaměřené na eliminaci
kriminality  a  sociálně  patologických  jevů,  šikany,  pohlavního  zneužívání,
domácího násilí  a v poslední době i dětské pornografie. V roce 2015 bylo
realizováno celkem 22 přednášek pro cca 600 žáků a studentů. 
 
6. Zřizuje a provozuje zařízení sociálně výchovné činnosti (dle § 39 odst. I
písm. b) a dle § 41)

Médea  –  z.s.je  zřizovatelem  soukromého  školského  zařízení  –  Střediska
volného  času  POHODA  a  POHODA  COOL  v  Hlinsku,  které  se  denně
zaměřuje na práci s klienty ze sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou
mládež a děti s poruchami chování.
Celkem  tedy  za  deset  měsíců  provozu  v  roce  2015,  kdy  bylo  zpravidla
otevřeno  22  pracovních  dní  v  měsíci,  navštívilo  středisko  a  jeho  služby
využilo 3461 klientů, což je v průměru 16 klientů denně.

Z  celkového  počtu  návštěv  střediska  bylo  2015  návštěv  dětí,  které  jsou
evidovány orgánem sociálně právní ochrany dětí ORP Hlinsko, což je 58,2 %
z celkového počtu návštěv.

7. Zřizuje a provozuje výchovně rekreační tábory pro děti ( dle § 39 odst. I
písm. d) a dle § 43)

Médea – z. s.uskutečnila 2 letní výchovně rekreační tábory a to v areálu LT
Svratouch. Jednalo se o 14 denní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí,  kterého se zúčastnilo 63 osob a dále o 7 denní tábor pro děti v
NRP, kterého se zúčastnilo 31 dětí.  Na obou táborech bylo také 8 klientů
ZDVOP Květináč z Květné u Poličky. 



Přehled sponzorů a donátorů

Hlavní poskytovatelé finančních prostředků na zajištění činnosti 
spolku Médea – z. s. 

 Pardubický kraj
 město Hlinsko

Poděkování všem firmám, organizacím a soukromým dárcům za finanční a 
materiální dary poskytnuté Našemu spolku v roce 2015

 Agrometall s. r. o. Heřmanův Městec
 Jednota s. d. Hlinsko
 MIAS s. r. o. Krouna
 LG Marketing Hlinsko
 Minibazar Hlinsko – p. Lucie Donátová
 SONET Building s. r. o. Hlinsko
 Stavby Kapitán s.r.o. Svratka
 Elektro – studio Hlinsko, p. Petr Matyášek
 HUKY s.r.o. Hlinsko
 Řeznictví Martin Švanda, Hlinsko
 Trio Design s.r.o. Hlinsko
 Vodárenská společnost a. s. Chrudim
 TMT s.r.o. Chrudim
 Auto Mercia Chrudim
 Zdravotní pojišťovna MV ČR
 PZP Merlin s. r. o. Hlinsko
 Příhoda s.r.o. Hlinsko
 Spedice Hlinsko s.r.o.
 JUDr. Miroslav Tejkl
 obce: Kameničky, Krouna, Tisovec, Miřetice, Raná



Přehled finančních zdrojů na činnost spolku v roce 2015

Dotace a granty
 Pardubický kraj          52 000,- Kč.
 Město Hlinsko          60 000,- Kč.

Celkem        112.000,- Kč.

Burza filantropie Chrudimska  – projekt  „ROK NA STATKU“
 Pardubický kraj         10.000,- Kč.
 Jednota s. d. Hlinsko 5.000,- Kč.
 TMT s.r.o. Chrudim 5.000,- Kč.
 JUDr. Tejkl Miroslav 2.000,- Kč.

Celkem         22.000,- Kč.

Bezpečné prázdniny – Chrudim  2015
 Pardubický kraj   5.000,- Kč.
 Vodárenská spol. Chrudim   5.000,- Kč.
 Auto Mercia    5.000,- Kč.
 ZP MV ČR   4.000,- Kč.

Celkem 19.000,- Kč.

Úřad práce ČR 
– podpora zaměstnanosti         107.927,- Kč.

Sponzoři, dary   34.000,- Kč.
Příspěvky od klientů za služby

– vzdělávání         365.575,- Kč.
– Ost.služby         172.838,- Kč.

                                            ---------------- 
Celkem příjmy          833.340,- Kč.

Tato výroční zpráva, včetně účetní uzávěrky byla schválena  valnou hromadou
spolku dne 10. 2. 2016 bez připomínek. 


