Výroční zpráva spolku Rozvišť, z.s. za rok 2015

Úvod
Rozvišť, z.s. je spolek (dříve občanské sdružení) založen rodiči a lektory ekologické výchovy
v roce 2013 v Horce nad Moravou. Hlavním cílem bylo od začátku provozování lesní
mateřské školky pro děti členů spolku a dále propagace a podpora blízkého kontaktu dětí
s přírodou. Od zahájení činnosti jsme členem Asociace lesních MŠ, účastníme se jejích
vzdělávacích a osvětových projektů. Vznik našeho spolku byl také velmi podporován
Centrem ekologické výchovy Sluňákov.

Lesní dětský klub Bažinka
Lesní dětský klub Bažinka je „lesní mateřská školka“ pro děti od 3 do 6 let. Bažinku najdete v
úžasné krajině Vodního parku u Horky nad Moravou poblíž Centra ekologické výchovy
Sluňákov a pár kroků od lužního lesa CHKO Litovelského Pomoraví. Jak vyplývá z názvu,
většinu času trávíme s dětmi venku – v lese, u řeky, u jezírek či tůněk, nebo v areálu Domu
přírody Litovelského Pomoraví (okolí CEA Sluňákov). Předností klubu je rodinná atmosféra a
malý kolektiv dětí. S dětmi jsou po celý den dva zkušení průvodci (zpravidla smíšený
pedagogický pár – muž a žena)
Pedagogická koncepce
Základem je respektující a individuální přístup. Vycházíme především z konceptu
Respektovat a být respektován, a inspirujeme se ostatními lesními školkami. Klademe důraz
na zodpovědnost a samostatnost dětí podle hesla „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. Děti
mají dostatek času na samostatné zvládání sebeobsluhy (při oblékání, při jídle) a zároveň je
vedeme ke vzájemné pomoci. Děti se také podílejí na běžných praktických činnostech, jako
je mytí nádobí, příprava jídla, úklid, pěstování zeleniny, zatápění v kamnech apod. Namísto
hraček používají děti skutečné nástroje. Zpravidla si mohou samy zvolit činnost, kterou se
budou zabývat, a při výpravách si volí cíl cesty. Namísto jednostranného předávání informací
využívají průvodci přirozenou dětskou zvídavost a podporují vnitřní motivaci učit se novým
věcem.
Přírodu považujeme za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte. Děti mají možnost učit se
v reálných situacích, které kolem nich vznikají. Podporujeme dítě, aby samo našlo řešení
svého problému (zvyšuje se tak sebevědomí dítěte a jeho důvěra ve vlastní schopnosti).
Konflikty mezi dětmi průvodce nesoudí, nehledá viníka, nejedná z pozice moci, jen prostě
konstatuje, co vidí, aby pomohl dětem najít rozumné řešení.
V roce 2015 byl lesní dětský klub provozován celotýdenně (od pondělí do pátku). Denně jej
navštěvovalo 12-15 dětí, celkem přihlášeno 30 dětí. Děti docházely buď celý týden nebo dva
až tři dny, případně jeden den v týdnu.
Zázemím v zimním období byla vytápěná maringotka vybavená dětským nábytkem a podiem
pro odpolední odpočinek.

Na pronajatém pozemku je dále k dispozici teepee, ohniště, bylinková spirála, zeleninové
záhonky, blátivá kuchyně, dílnička – ohrazený prostor pro práci s pilkami, kladívky,
houpačka, průlezka apod. Vysazovali jsme jedlé keře (rybízy, angrešty, maliny apod.)
V průběhu roku jsme získali grant od Státního fondu životního prostředí na projekt Zázemí
pro Lesní dětský klub Bažinka. V rámci projektu jsme pořídili mobilní dřevěný domek, který
od ledna 2016 nahradil původní maringotku.

Letní příměstské tábory
Průvodci LDK Bažinka tradičně pořádají v létě příměstské tábory, kterých se mohou účastnit
i další děti z Horky nad Moravou a okolí. Tábory jsou dobrou službou pro zaměstnané rodiče
v době, kdy je státní MŠ v létě zavřená.
V roce 2015 proběhly tři turnusy příměstských táborů – dva tábory s indiánskou tématikou
s názvem „Apetu Wašte“ pro děti od 4 do 6 let a jeden tábor přírodovýtvarný pro děti od 6 do
9 let. O tábory je velký zájem. Součástí programu je také čtvrteční večerní oheň pro rodiče
s dětmi a přespávání v teepee.

Projekt „Rodinné centrum v přírodě“
S podporou Olomouckého kraje jsme v roce 2015 pořádali programy a akce pro rodiny
s dětmi v přírodě.
1) Programy pro rodiče s dětmi v přírodě – „Skřítci“
V rámci realizovaného projektu jsme pokračovali v pořádání programů pro děti od 1,5 do 3
let v doprovodu rodičů a to každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 (s výjimkou měsíce srpna, kdy
byly programy přerušeny). Lektorkou byla Jiřina Popelková
Od září dostaly programy nejen nové vybavení, ale také nový název: „Skřítci“. Zájem o
setkávání předčil naše očekávání. Stačilo zveřejnit pozvánku na webu www.bazinka.cz a
dále už se informace šířila mezi maminkami dětí. Celkem se programů zúčastnilo 25 dětí
s maminkami, kdy některé docházely pravidelně a některé občas. Jednotlivých setkání se
účastnilo 4-12 dětí. Rodiče přispívali na program vždy 60 Kč za rodinu, což tvořilo plánované
spolufinancování projektu.
Program zahrnuje zpívání, cvičení, říkadla s pohybem, výtvarné tvoření, tvoření z přírodnin,
vycházku s poznáváním proměn okolní přírody, prožívání přírody všemi smysly, relaxace. Na
základě zájmu rodičů posílala lektorka po programu účastníkům texty písniček a říkanek emailem.
2) Neformální setkávání rodičů s dětmi v zázemí LDK Bažinka
Po provozní době LDK Bažinka (od 15.30) a o víkendech je zázemí k dispozici rodičům dětí,
které docházejí do LDK Bažinka.

3) Aktivity pro rodiny s dětmi
V sobotu 19. září jsme uspořádali na pozemku LDK Bažinka akci Cestička k myšímu
domečku, která navazovala na „Kořenový den“ v CEA Sluňákov. Pro děti byl připraven úkol
dojít k myšímu domečku. Ovšem trasa nebyla vůbec jednoduchá a byla plná různých
překážek
4) Pobyt pro rodiny s dětmi v přírodě
Pobyt pro rodiny byl pětidenní a konal se v srpnu na skautském srubu v Bělkovicích u
Olomouce. Zúčastnilo se ho 9 rodin – 18 dětí. Lektoři: Michal Knitl a Petra Vlčková. Součástí
programu byl výlet do Šifrovy jeskyně (prohlídka štoly s baterkami), koupání v jezírku, výlet
na ekofarmu, stavění domečků pro skřítky, výtvarné dílničky, večerní ohně s kytarou, fotbal a
další míčové a jiné hry. Pobyt se vydařil, osvědčila se forma i prostředí. Závěrem bylo
vyhodnocení, že v těchto aktivitách bude náš spolek pokračovat a další pobytové tábory pro
rodiny s dětmi budou v roce 2016.
5) Soboty pro táty s dětmi
Sobotní akce proběhly 24. října a 5.prosince na pozemku LDK Bažinka. Náplní bylo
vylepšování vybavení na pozemku – příprava staré maringotky k odvozu a odkorňování
kmenů na stavbu nového přístřešku pro venkovní posezení na pozemku. Děti mohly sledovat
tatínky při práci nebo drobně pomáhat či si hrát s dalšími dětmi. Pro děti je velice důležité,
když mohou sledovat rodiče při práci a „být při tom“. Výsledkem byl příjemně strávený čas,
ocenění za vykonanou práci výborným gulášem, vytváření komunity rodičů. Účast na první
akci 10, na druhé akci 5 rodin, přidaly se i maminky.
6) Workshopy a besedy pro maminky
První workshop se konal 1. 6. v zázemí LDK Bažinka a nesl název „Proč vyprávět dětem
opravdové pohádky (a co z toho můžeme mít my)“. Lektorkou byla Mgr. Marta Kocvrlichová,
klinická psycholožka. Věnovali jsme se významu pohádek pro zrání dětské duše z pohledu
hlubinné psychologie a ve druhé části jsme naplnili podtitul a užili si sami setkání s pohádkou
- s živým příběhem s moudrostí předků v něm ukryté a nalézání střípku vlastní moudrosti, na
který nám pohádka může poukázat.
7) Informování o aktivitách
Informace a pozvánky jsme šířili prostřednictvím našich webových stránek www.bazinka.cz a
Facebooku www.facebook.com/rozvist. Dále jsme rozesílali e-mailové pozvánky členům,
kteří je rozposílali dále mezi další rodiče. ¨
8) Pořízení vybavení
V rámci projektu bylo pořízeno vybavení – hudební nástroje, dětské nářadí, výtvarné potřeby
a knihy v celkové hodnotě 10 tis. Kč.

Lidé v roce 2015
Zaměstnanci:
Průvodci dětí: Libuše Bečicová Vaňková, Mgr. Ludvík Kalibán, Mgr. Michal Knitl
Koordinátorka LDK Bažinka, průvodkyně: Mgr. Jiřina Popelková
Asistentka průvodců: Marta Fleková, administrativa: Ing. Kateřina Švecová
Externí lektoři: Marie Nováková, Hana Šafránková, Pavla a Zuzana Strakošovy, Petra
Vlčková, Martin Janík, Luděk Bečica,
Výkonná rada:
Výkonná rada byla v roce 2015 pětičlenná, v tomto složení: Kateřina Dobrozemská,
Ludvík Kalibán, Bohdana Kvíčalová, Jiřina Popelková (předsedkyně), Zuzana
Staroštíková.

Poděkování za spolupráci a podporu:
Děkujeme za spolupráci: CEA Sluňákov, ZŠ a MŠ Horka nad Moravou, Asociace
lesních MŠ, Obec Horka nad Moravou, David Slouka - Timoris projekt a.s., Happy
wood SE, Střechy Rosskohl, Jiří Válek, Petr Klásek, Jana Glueck, Jana Vítková, Filip
Roháč, Jan Eliáš.
Poděkování sponzorům: Advokátní kancelář Cimbota, Nadační fond Veolia, Lesy
města Olomouce, Biokvalita.cz, Moravia Comfort, s.r.o,

Provozní rozpočet 2015 v Kč
(pozn. Jde o rozpočet dle výsledovky v podvojném účetnictví, který neobsahuje
investice do majetku)
Náklady:
Mzdy a odvody: 1003732,Služby: 106627,Spotřeba materiálu: 85985,Daně a poplatky: 1180,Ostatní náklady: 6461,Odpisy a zůstatková cena dlouhodobého nehmotného majetku: 60000,Členské příspěvky (ALMŠ): 2000,Celkem náklady: 1265985,Výnosy:
Platby rodičů LDK Bažinka: 460652,Příměstský tábor: 64700,Program Skřítci: 9520,Lektorování: 2225,Tržby z prodeje majetku 60000,Přijaté příspěvky (dary) na provoz: 21570,Členské příspěvky: 1400,Dotace – Olomoucký kraj: 10000,-

Dotace - Úřad práce: 512002,Dotace – Státní fond ŽP: 49767,Nadační fond Veolia – 27569,Výnosy celkem: 1 219 405,-

Majetek
V prosinci 2015 byla z majetku vyřazena maringotka – prodejní cena činila 60 tis. Kč,
zůstatková cen 48tis. Kč, odpisy 12tis.Kč.
Jako nové zázemí pro LDK Bažinka byl pořízen dřevěný mobilní domek, pořizovací
náklady k 31.12.2015 činily 819 tis Kč, z 90% kryty dotací ze SFŽP ČR/MZP. Majetek
byl zařazen do užívání v lednu 2016.
Získané dotace:
Nadační fond DALKIA ČR

příspěvek 60 tis. Kč projekt aktualizován v r. 2015, prostředky
převedeny na nákup provozního vybavení (příspěvek získán
v roce 2014 na nákup maringotky)

Olomoucký kraj

dotace 10 tis. Kč
na zajištění provozní činnosti, projekt
„Rodinné centrum v přírodě“

Úřad práce ČR

příspěvek 512 tis. Kč měsíční
pracovních míst v roce 2015

SFŽP/MŽP

dotace investiční 723 tis. Kč
domku vč. souvisejících nákladů
dotace provozní 50 tis. Kč

příspěvky
na

na

vyhrazení

pořízení

mobilního

na pořízení drobného vybavení

Dary:
Získané dary (rodiče dětí, soukromé firmy): 79 tis. Kč, z toho:
 22 tis. Kč na provozní činnost,
 57 tis. Kč na pořízení mobilního domku.
V roce 2015 byl také čerpán fond na dary v hodnotě 16 tis. Kč vytvořený v minulém období,
prostředky byly použity na pořízení mobilního domku.

Zpracovala: Jiřina Popelková, 31.3.2016
Přílohou: Výkaz zisků a ztrát, rozvaha.

