Název projektu:

Tvořivá setkání a kultura na vsi.

Motto projektu:
„Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout.“
Ernest Hemingway
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Popis projektu a představení sdružení SOSák
(Sdružení občanů Sibřiny a Stupic)
základní myšlenkou projektu je nabídnout kvalitní a zábavná setkání
dětem, které žijí v naší obci a blízkém okolí, a to na okraji hlavního města
Prahy, tak aby si vytvořily kladný vztah k místu, ve kterém vyrůstají.
Zároveň svou činností navracíme zpět do naší obce některé prvky
zapomenuté lidové tvorby i zábavy.
V rámci námi realizovaného projektu se snažíme o vytváření prostoru pro
tvořivá setkání zájmové činnosti pro neorganizovanou mládež. Setkání
jsou koncipována tak, aby pokryla co nejširší věkový záběr. Náplň
tvořivých setkání a zájmových činností tvoří výtvarné, pohybové a hudební
činnosti, na které navazují další obory jako tvořivá dramatika,
architektura, estetika, dějiny umění, literatura, lidové zvyky, sport a další.
V rámci projektu probíhají pravidelná setkání v odpoledních hodinách pro
různé věkové kategorie - setkání jsou otevřena všem zájemcům. Největší
podíl účastníků tvoří děti staršího školního a mladšího školního věku.
Součástí tvořivých setkání a kultury na vsi jsou dále podzimní a jarní
tvořivé dílny, a pak pravidelná setkání , která se odvíjí od novodobých a
lidových svátků probíhajících během kalendářního roku. Tyto aktivity jsou
spojeny i s různými tvořivými a pohybovými činnostmi dětí a mládeže.
Obsahem tohoto projektu jsou činnosti, které sdružení připravuje pro
zájemce již od roku 2001. Vzhledem k rozšíření poptávky a k narůstajícímu

počtu obyvatel, sdružení rozšiřuje své portfolio aktivit a stávající finanční
model postavený na čistě dobrovolné práci a času dobrovolníků již není
dostačující. První tři roky činnosti sdružení byly pokryty čistě
dobrovolnými příspěvky členů a účastníků akcí. Od roku 2004 umožnilo
další rozvoj našich aktivit finanční podpoření obcí Sibřina, včetně
poskytnutí bezúplatného prostoru. Vzhledem ke zvýšenému zájmu a
nárůstu počtu místních dětí jsme některé činnosti, práci lektorů, materiál i
kulturu od léta 2008 pokryli ze získaného grantu od ČSOB. Ukazuje se
však, že námi realizované aktivity je nutné dále rozšiřovat, a současně i
financovat z dalších zdrojů. Projekt obsahuje hlavní činnosti našeho
sdružení, se kterými máme již dlouholeté zkušenosti*. Mimo rámec
tohoto projektu naše sdružení ještě připravuje setkání dětí a rodičů na
mateřské dovolené (od září 2008 funguje nové RC Rozmarýn) a seniorský
klub pro občany Sibřiny. Zrealizovali jsme projekty na výsadbu a úpravu
zeleně v obci a v letošním roce se sdružení podařilo získat dotaci na
realizaci dětského hřiště v Sibřině. Významnou měrou se podílíme na
vydávání obecního zpravodaje ZEBRIN. Svými aktivitami se snažíme
ovlivňovat i krajinný ráz naší obce. Občanské sdružení je také aktivním
členem MAS Regionu Pošembeří o.p.s.

*poznámka:

Projekt místy přesahuje vymezení podmínek grantového řízení MŠMT

(věkové vymezení dětí a mádeže). Tyto přesahující aktivity budou pro potřebu projektu
vyčísleny zvlášť a současně budou kráceny o 2/3 částky, která je vyčíslena v rozpočtu. Jde
především o aktivity, které cíleně pracují se zapojením celé rodiny. Pokud by projekt byl
přispůsoben vymezeným podmínkám v celém rozsahu v důsledku by potrácel svůj smysl.

Popis jednotlivých částí projektu -Tvořivá setkání na vsi:
Rozdělení aktivit dle typů:
•

Pravidelné týdenní akce (jsou uvedeny v následujícím rozvrhu).
týdenní rozvrh

Prostor

pondělí

Základy angličtiny Budova OÚ
pro 1-2 třídu.
Sibřina

15:30 - 16:30

Angličtina pro 3-5 Budova OÚ
třídu
Sibřina

16:30 - 17:30

Dílnička
Odpoledne s
cvičením

úterý

středa

Budova MŠ
SIB ŘINA

16:00-18:00

Budova MŠ
SIBŘINA

Taneční
odpoledne

Budova MŠ
SIBŘINA

Hudební
odpoledne

Budova MŠ
SIBŘINA

čtvrtek

16 -16:45

16:45-19:00

15:30-18:00

•

Akce pořádané k jednotlivým událostem v roce (masopust, drakiáda, vánoční trhy, kuličkiáda s čarodějnicemi apod.)

•

Nepravidelné víkendové akce (košíková dílna, hedvábná dílna atd.)

Pátek

Otevřená tvořivá setkání pravidelná ( dílnička):
Jedná o setkání, jejichž hlavním cílem jsou neobvyklá a lákavá setkání pro neorganizovanou mládež. Současně otevřená tvořivá setkání poskytují možnost
přijít si zatvořit a nebýt nutně přihlášen. Je možné dojít pěšky a nepoužít MHD, která je v naší obci zatím relativně nedostatečná. Dílny jsou otevřené všem,
kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas v podnětném prostředí a to vlastní činností nebo jen povídáním v přátelské atmosféře.

Taneční odpoledne:
V rámci tanečního odpoledne probíhá výuka břišních tanců. Na tuto aktivitu jsou děti dopředu přihlášené a je rozdělena do dvou skupin( mladší a starší
děti). Cílem je získání kultivovaného tanečního pohybu se současným rozvíjením vztahu k jiné kultuře. Jde o novou aktivitu od listopadu 2008.
•

Břišní tance od 16:45 do 17:30 mladší skupina, od 18:00 do 19:00 starší skupina

Hudební odpoledne:
Poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností. Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a
objevovat, s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry.
Aktiva je nabízena od září 2008 a kapacita je zcela včerpána, děti jsou rozděleny do dvou skupin s maximální naplněností.
•

Hudební odpoledne každou středu, 16:30-17:15 první skupina, 17:30-18:15 druhá skupina

Odpoledne s cvičením:
V rámci odpoledne s cvičením od listopadu 2008 bude nabízen aerobik nejen pro holky. Jde o základní seznámení s tímto druhem sportu a naučení se
zakladních motoricko-koordinačních dovedností a kroků, tak aby děti byli na konci běhu schopny zacvičit na hudbu pohybovou skladbu.
•

Aerobik nejen pro holky každé úterý od 16:00 do 16:45h

Otevřená tvořivá setkání nepravidelná
Víkendové tvořivé dílny pro rodiny a neorganizovanou mládež
Jde o dílny, jejichž posláním je společná participace na tvorbě dětí i jejich rodiny, radost ze společné práce, možnost společně aktivně trávit volný čas jako
prostředek pro možné obtížné období dospívání (máme společný základ, máme si společně o čem povídat, společně tvoříme a prožíváme volný čas). Tento
druh zábavy vidíme jako alternativu k pasivnímu trávení společného volného času rodin s dětmi i dětí samotných. Současně vytváříme kladný vztah k místu
kde žiji tím, že se zde něco děje nemusím za zábavou jinam.

•
•
•
•

dílny tematicky spojené s obdobím v roce nebo s kulturním dění v obci (velikonoce, mořena, lampiony.......)
dílny zajímavé zpracováním (košíková , hedvábná, malba na sklo, drátkovací, patchworková, keramická ...)
Jarní tvořivé dílny
Podzimní tvořivé dílny

Setkávání aneb „kultura na vsi“
Během kalendářního roku pořádá sdružení setkání pro občany i občánky odvíjející se od přirozeného plynutí roku na vsi, vracíme zpět staré lidové obyčeje a
obchůzky a zároveň se necháváme inspirovat novodobými setkáními.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chození tří králů (5. ročník)
Masopust (7. ročník)
Vynášení Mořeny (8. ročník)
Čarodějnice a kuličkový turnaj (8. ročník)
Dětský den (7. ročník)
Drakové klání (5. ročník)
Petanqueový turnaj (1.ročník)
Rozsvěcení vánočního stromu, pošta pro ježíška (2. ročník)
Vánoční trhy drobnůstek a radůstek vlastnoručně vyrobených a Vánoční Hra (7. ročník)
Světlo z Betléma (7. ročník)
Divadelní předststavení (4x v roce)

Zdůvodnění projektu a předpokládaný přínos projektu
LOGICKÝ RÁMEC PRO

Název programu :

PROJEKT

Tvořivá setkání a kultura na vsi.

Hlavní cíl (opatření )

•
•

Vytvoření podnětného prostředí
Tvořivé podněty pro neorganizovanou
mládež, která žije v naší obci i okolí.

Objektivně ověřitelné indikátory

•
•
•

Bezúplatně poskytnutý prostor
v budově OÚ v obci Sibřina, Fara
Koloděje.
Vytvoření volnočasové aktivity pro
neorg. mládež v průběhu roku.
Tvořivé dílny 3 x týdně (út,st,čt).

•
•

•
•

•
•
•

Poskytnutí zájmové činnosti maximálnímu
počtu dětí .
Oživení zájmu o místo ve kterém
vyrůstám.
Získání kladného vztahu ke kultuře a
vzdělání.

Objektivně ověřitelné indikátory

•

Celkový počet účastníků, kteří
navštíví tvořivé dílny/statistika.

Celkový rozpočet:

z toho MŠMT:

246.000,-

60.000,-

Zdroje k ověření

•

Účel/cíl projektu

MŠMT

Programy státní
podpory práce s dětmi a
mládeží pro nestátní
neziskové organizace

Náhled na stránky obce
Sibřina
www.sibrina.cz/SOSák.htm
Výtvarná kronika od roku
2001 s pozvánkami a
fotografiemi z akcí.
Sibřinské noviny Zebrin
(www.sibrina.cz).
Vlastní odpolední tvořivé
dílny.
Fotografie z tvořivých dílen.

Zdroje k ověření

•
•

Docházkový deník/statistika
Zpětná vazba z kroniky a
místních novin

Předpoklady /rizika (vnější)

•
•
•

Zájem o tvořivou činnost.
Celková spokojenost s činností sdružení .
Správné časování akcí.

Výsledky projektu

•
•
•

Vybavené prostředí nářadí, nástroje,
pomůcky (trvalého charakteru)
Vytvoření tvořivého prostředí s dobrým
materiálovým zajištěním (spotřební
materiál)
Smysluplná náplň volného času pro děti
(neorg. mládež)

Aktivity projektu

•
•
•
•
•
•
•

Pravidelná aktivita otevřené tvořivé dílny
„Dílnička“ každé úterý od září do června
2008
Taneční odpoledne
Hudební odpoledne
Odpoledne s cvičením
Jarní nedělní tvořivé dílny (3 x/2008)
Podzimní nedělní tvořivé dílny (4 x/2008)
Pravidelná setkání aneb“ kultura na
vsi“(9x/2008 Např. masopust, mořena,
drakové klání, čarodějnice atd,divadla.)

Objektivně ověřitelné indikátory

•
•
•

Počet /druh nástrojů, nářadí,
pomůcek
Spotřebovaný materiál (nákupní
položky)
Dobře vybavené prostředí

Prostředky/vstupy

•

Lidský potenciál – nápady, duševní
bohatství a inspirace – knowhow
SOSák

•

Materiál, čas lektorů, prostor
(poskytnutý obcí a prostory celé
obce)

•

Inspirace vnější – komunikace a
spolupráce s okolními subjekty.

Zdroje k ověření

•
•
•
•

Nákupní doklady, faktury
Nákupní doklady, faktury
Majetek
Fotodokumentace

Předpoklady/rizika (vnější)

•
•
•

Nedostatečné finanční zajištění
Zdravotní problémy lektorů
Vnitřní nespokojenost lektoru

Předpoklady/rizika (vnější)

•
•
•
•

Prostor pro dílny.
Počasí pro venkovní akce.
Nemoce lektorů.
Mateřství lektorek.

Předběžné podmínky

•
•
•
•

Projekt obstojí v konkurenci ostatních a
bude vybrán MŠMT
Dotace obce Sibřina
Dotace ČSOB
Vlastní zdroje sdružení

Zdůvodnění projektu:
Vytváření smysluplné činnosti pro děti školního věku v místě svého bydliště, tak aby děti nebyli závislé na autobusové dopravě, nebo na aktivitě rodiče.
Sdružení SOSák svou aktivitu provozuje již od r. 2001. Ponejvíce ze svých vlastních prostředků, dobrovolnické práce, sponzorských darů a materiálů získaných
darem, či materiálů, které jsou určené k likvidaci - odpad. Od roku 2004 je sdružení Sosák podporováno obcí a to dotací ve výši 60 000,-Kč na 1 kalendářní
rok. V letošním roce jsme získali podporu ve výši 70 000,-Kč a podporu 85 000,-Kč (na období 08/2008-08/2009) z grantového řízení ČSOB. Sdružení z těchto
prostředků financuje nedělní tvořivá setkáni, lidové zvyky, divadelní představení a pravidelná tvořivá setkání a zájmovou činnost pro neorganizovanou
mládež. Vzhledem k nárůstu počtu obyvatel v naší lokalitě a nedostatečné nabídce volnočasových aktivit pro neorg . mládež je nutné naše ativity rozšířit i
lépe finančně zajistit.

Předpokládaný přínos projektu:
Děti, které smysluplně využívají svůj volný čas v místě bydliště.
Dostatečná nabídka volnočasových a zájmových aktivit v místě bydliště.
Možnost jít se pobavit, aniž bych se musel předem přihlásit, nebo být přihlášen.
Vytvoření zájmu o místo, ve kterém žiji - rád se sem vracím.
Vytvoření povědomí o kultuře našich předků a o životě na vesnici.

Materiální zajištění projektu:
materiálové zajištění projektu:
•
•

vlastní zdroj sdružení: odpadový materiál+ materiály získané sponzorsky + materiály pořízené z poplatků za dílny
materiály pořízené z dotace

Personální zajištění projektu a představení aktérů projektu:
Organizační výbor sdružení
•

Bc. Michaela Vítková – vůdčí osobnost sdružení, organizace a propagace projektu, člen organizačního výboru, lektor

36 let, vdaná, 3děti, pedagog, zkušenosti z práce s dětmi, zkušenosti z organizace veřejných akcí, certifikát vzdělávacího programu začít spolu a další
sebevzdělávání, předsedkyně programového výboru MAS Pošembeří.
• Mgr. Pavla Veškrnová - organizace a koordinátor, člen organizačního výboru
37 let, vdaná, 1 dítě, pedagog, zkušenosti z práce s dětmi staršího školního věku, sebevzdělávání, dobrovolnická činnost, šéfredaktorka místního občastníku.
• Pavlína Čadová – koordinátor a kontrola, člen organizačního výboru
1dítě, pedagog-předškolní zařízení, organizační dovednosti, zkušenosti s prací s dětmi, sebevzdělávání v oblasti komunikačních dovedností

Lektoři a členové sdružení podílející se na aktivitách tohoto projektu
• Mgr. Mária Vlčková - lektorské zajištění
42let,2 děti, pedagog, člen sdružení SOSák, zkušenosti z práce s dětmi a handicap dětmi, organizátorská činnost, lektorská činnost a redakční práce
• Ing. Lenka Stemberková - vnitřní organizace sdružení
42let, 2děti, šlechtitel a místostarostka obce Sibřina, bohaté zkušenosti s organizací veřejných aktivit, dobrovolník, člen sdružení SOSák
• Hana Kloučková – lektorské zajištění
33 let, vdaná, 2 děti, SZŠ, zahradnice, zastupitel, kulturní a školská komise, člen sdružení SOSák, zkušenosti s prací s dětmi, sebevzdělávání v oblasti
komunikačních dovedností
• Mgr. Zuzana Svobodová – lektorské zajištění
31let,dvě děti, pedagog, ředitelka MŠ, zkušenosti s prací sdětmí přeškolního i školního věku, kreativní a taneční tvorba, zkušenosti s organizací a řízením lidí
• MUDr. Kateřina Bláhová – propagace projektu
35 let,2 děti, lékař, člen sdružení SOSák,organizátorská činnost, vedení kursů , sebevzdělávání - management neziskového sektoru(NKO AGNES
PRAHA)
• p. Šťastná- účetní, místostarostka obce Doubek
• lektoři víkendových dílen – externisté – cca 8 osob

Harmonogram projektu:
činnosti/měsícú2008 leden

Únor

březen

duben

květen

červen

základy AJ

po15:3016:30

po15:3016:30

po15:3016:30

po15:3016:30

po15:3016:30

angličtina

po16:3017:30

po16:3017:30

po16:3017:30

po16:3017:30

po16:3017:30

taneční odpoledne

po16:4519:00

po16:4519:00

po16:4519:00

po16:4519:00

po16:4519:00

září

říjen

listopad

prosinec

po15:3016:30

po15:3016:30

po15:3016:30

po15:3016:30

po15:3016:30

po16:3017:30

po16:3017:30

po16:3017:30

po16:3017:30

po16:3017:30

po16:4519:00

červenec

srpen

po16:4519:00

po16:4519:00

po16:4519:00

po16:4519:00

dílny 0-100 let

út, 16:0018:00

út, 16:0018:00

út, 16:0018:00

út, 16:0018:00

út, 16:0018:00

út, 16:0018:00

út, 16:0018:00
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odpoledne s út, 16:00cvičením 16:45
jarní tvořivé dílny
podzimní tvořivé
dílny
divadelní
představeni
chození tří králů
Masopust
vynášení mořeny
čarodějnice a kuličky
dětský den
drakové klání,
petanqueový turnaj
rozsvěcení stromu
pošta pro ježíška
vánoč. trhy +
vánoční hra
svetlo z betléma

Rozpočet projektu a podrobný rozpočet projektu:
Souhrnný rozpočet projektu:
Výdaje
77 300
87 290
38 010
43 400

dohody + lektorné
materiál trvalý
spotřební materiál
kultura na vsi

246 000 celkem předpokládaný výdaj

Příjmy
17 400
63 600
70 000
35 000
60 000

kultura na vsi - příspěvky, poplatky
tvořivé dílny a zájmové aktivity
dotace oú
Dotace ČSOB
dotace MŠMT, ostatní dotace

246 000 celkem předpokládaný příjem

Detailní rozpočet projektu:
Výdaje
skupina výdajů
spotřební material:

brusný papír
tempery
anylínky
fimo hmota
drátky
terako hmota
včelý vosk
křídové papíry bílé

předpokládaný výdaj Kč poznámka
400
1500
500
1800
400
1000
1200
1750

Požadovaná dotace
X
X
X
X
X
X
X
X

X
křídové papíry barevné
xeroxové papíry bílé
xeroxové papíry barevné
vata
špejle

1750
1000
1000
100
100

X
X
X
X

modelářská sádra
voskovky
řezáčky
barvy na textil
barvy na hedvábí
pedik
lepící pásky
tapetová lepidla
disperzní lepidla
tiskařská barva
latexové barvy
barvy na sklo + kontury
polystyrénové korpusy
florex
stuhy + dekoračky
hedvábí
holografické papíry

500
200
250
2000
2000
400
650
200
500
630
1200
1250
300
300
1550
3000
280

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

alobal
špendlíky
keramická hlína
balící papír
pauzovací papír
lepící papír
celofán
lepící náboje
reliéfní kontury
platické papíry

1200
100
2000
100
650
280
250
400
1170
390

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

drobný a dlouhodobý
majetek:

vlnitý papír
modelavací hmoty
laky
celkem
štětce

odborné lektorné

kleštičky
perka + násadky.
lepící pistole
nebozísky
svěrák
rámy
aku šroubovák
pilníky
nůžky
kladívka
špachtle modelářské
pracovní stoly
skládací židle(nebo
stohovatelné)
laminovací přístroj
tiskařský lis
Vybavení keramické dílny
celkem
malujeme na hedvábí

dohody o provedení práce

pletreme košíky
fimo hmota
vazba a adventní věnce
korálky a drátky
keramická dílna

260
3000
500
38 010
420
300
200
500
300
800
2500
2000
200
350
220
2000
6 500
4000
3500
13 500
50000
87 290
3000 může dojít ke změně tématu
dílny
3000 může dojít ke změně tématu
dílny
1500 může dojít ke změně tématu
dílny
1500 může dojít ke změně tématu
dílny
1500 může dojít ke změně tématu
dílny
1500 může dojít ke změně tématu

X
X
X
25 000 Kč
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

dílny
malování na sklo
vosková tech.velikonoce
světýlka a lampiony

pravidelné roční lektorné

kultura na vsi

úklid prostor
taneční odpoledne
odpoledne s cvičením
hudební odpoledne
dílnička
organizace
projektu(management)
celkem
chození tří králů
Masopust
vynášení mořeny
čarodějnice a kuličky
dětský den
drakové klání
rozsvěcení stromu
vánoční trhy
světlo z betléma
divadelní představení
celkem

Výdaje celkem

246000

Příjmy
aktivita - tvořivé dílny
taneční odpoledne
hudební odpoledne
odpoledne s cvičením
AJ nájem

1500 může dojít ke změně tématu
dílny
1500 může dojít ke změně tématu
dílny
1500 může dojít ke změně tématu
dílny
10 000
9600
9600
7000
9600
15000
čáska je 1/3 z celkové
organizace projektu
77 300
0
13 300
částka je krácena 40 000/3
1 300
částka je krácena 4 000/3
2 300
částka je krácena 7000/3
12 000
čáska je krácena 36 000/3
3 000
čáska je krácena
6000/3
500
částka je krácena 1500/3
3 000
čáska je krácena
9 000/3
0
8000
čáska je krácena 24 000/3
43 400

předpokládaný příjem
16 000 Kč
14 000 Kč
14 000 Kč
6 200 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
X
X
X
X
X
X
X
X
15 000 Kč

60 000 Kč

dílnička
malujeme na hedvábí
pletreme košíky
fimo hmota
vazba a adventní věnce
korálky a drátky
keramická dílna
malování na sklo
vosková tech.velikonoce
světýlka a lampiony
celkem
dotace oú
dotace MŠMT
Dotace ČSOB
Kultura na vsi
chození tří králů
Masopust
vynášení mořeny
čarodějnice a kuličky
dětský den
drakové klání
rozsvěcení stromu
vánoční trhy
světlo z betléma
divadla
celkem

Příjmy celkem

6 200 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
800 Kč
63 600Kč
70 000 Kč
60 000 Kč
35 000 Kč
předpokládaný příjem
0
2 500
500
0
0
0
0
2 400
0
12 000
17400Kč

246 000 Kč

