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Úvodní slovo
Občanské sdružení Děti a stromy vzniklo v roce 2011 jako rodičovská iniciativa, jejíž cílem
je zabezpečovat péči o předškolní děti inspirovanou lesními mateřskými školami, propagovat
udržitelný způsob života a odpovědné chování člověka jak ve vztahu k životnímu prostředí, tak ke
společnosti jako takové. K tomuto účelu začalo občanské sdružení v září 2011 provozovat Dětský
lesní klub Hájenka, který zajišťuje péči o předškolní děti převážně v přírodě pod širým nebem.
Poskytuje prostor rodinám ke společnému setkávání, trávení volného času, vzdělávání a tvoření.
Občanské sdružení se také snaží informovat širší veřejnost o partnerském způsobu
komunikace nejen s dětmi v rámci pořádání kurzu Respektovat a být respektová. V letních měsících
nabízí veřejnosti kulturní akci Benefice pro Hájenku, která je zaměřena na podporu Dětského
lesního klubu Hájenka.
Občanské sdružení Děti a stromy je členskou organizací. Rodiče dětí navštěvující DLK
Hájenka jsou členy občanského sdružení, jsou informováni o důležitých záležitostech týkající se
chodu občanského sdružení, včetně finančních otázek, mají možnost chod sdružení prakticky
ovlivnit. Občanské sdružení je záviské na dobrovolné práci členů sdružení. Členové zajišťují
provozní záležitosti spojené s fungováním DLK Hájenka, na společných brigádách udržují a
upravují zázemí klubu a starají se o zahradu. Jsou také aktivně zapojeni do pořádání akcí pro
veřejnost a propagace klubu. Bez dobrovolné práce členů sdružení, by naplnění cílů sdružení bylo
nemyslitelné. Aktivní účast a informovanost rodičů o chodu sdružení podporuje sounáležitost se
sdružením a podporuje iniciativu společně se potkávat a tvořit.

Dětský lesní klub Hájenka
Počátkem školního roku 2011/2012 jsme začali provozovat Dětský lesní klub Hájenka (dále
jen „DLK Hájenka“), který je inspirovaný lesními mateřskými školami, zajišťuje celodenní péči o
děti ve věku 3 až 7 let. Učitelé a asistenti v komunikaci s dětmi používají koncept Respektovat a být
respektován. Děti jsou vedeny k úctě k přírodě, respektování jejich rytmů a zákonitostí, učí se také
lidovým tradicím. Mají možnost seznámit se se starými řemeslnými dovednostmi jakými jsou např.
plstění s ovčím rounem, tkaní na tkalcvském stavu, moštování, práce s keramicou hlínou, výroba
mouky.
Na zahradě Hájenky mají děti své záhonky, o které se starají a mohou si také z
vypěstovaných plodů s učiteli připravit oběd nebo svačinu. Učí se zacházet s pracovními nástroji
(pilky, nožíky, motyčky, atp.) a také s ohněm, který je častou součástí jejich dne v DLK Hájenka.
Při pobytu ve volné přírodě mají možnost rozvíjet své motorické dovednosti, příroda jim přitom
poskytuje přirozené hranice a výzvy k jejich zdolávání. Přirozenoiu součástí je také
environmentální výchova, která je v co největší míře propojena s prožitkovou metodou výuky.

V průběhu roku 2012 navštěvovalo DLK Hájenka 36 dětí, využívaly možnost zvolit si buď
celotýdenní, třídenní nebo dvoudenní docházku. Program DLK Hájenka nabízel nejen pobyt v
přírodě, ale také mnoho externích akcí. Děti se účastnily vzdělávacích programů v Městské
knihovně, environmentálním centru Podpovrchem, navštívili hasičskou stanici, exkurzi na sběrném
dvoře, kozí farmě, vzdělávací program o historii města Jihlvy, divadelní představení Divadla Na
Kopečku.

V roce 2012 jsme začaly realizovat projekt tvorby přírodní zahrady podpořený Fondem
Vysočiny a společností Automotive Lighting, a.s. V rámci tohoto projektu jsme navázali spolupráci
s odborníkem na návrhy přírodních zahrad Tomášem Svobodou, který koordinoval workshopy a
brigády rodičů, většina prací na přírodní zahradě byla udělána svépomocně rodiči dětí. Realizace
projektu bude pokračovat i v roce 2013, kdy bude vytvořena balanšní stezka, strom s prohazovacími
odtvory, vysuté záhonky pro pěstování zeleniny, hmyzí hotel, písková plocha pro hrátky s vodou,
ohniště se společným posezení a další přírodní a herní prvky, které zpestří pobyt dětí a rodin na
zahradě Hájenky.

Vzáří 2012 jsme propagovali naše aktivity také na Biojarmarku v Jihlavě. V rámci této akce
jsme veřejnosti nabídli ukázku tvořivých aktivit s přírodními materiály a představili naši
pedagogickou koncepci.

Respektovat a být respektován
V termínu leden až únor jsme uspořádali akreditovaný kurz MŠMT Repektovat a být
respektován pro rodiče a pedagogy z řad veřejnosti v kraji Vysočina. Kurz vedli manželé Kopřivovi,
kteří jsou psychologové s praxí v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství, lektoři
vzdělávacích kurzů a rodiče pěti dětí. Kurz byl účastníky pozitivně hodnocen. Vzhledem k tomu, že
jsme zaznamenali žádosti o uspořádání dalších kurzů, budeme nadále s manželi Kopřivovými
spolupracovat a podílet se na pořádání jejich kurzů a vzdělácacích akcí.
Benefice pro Hájenku
V červnu 2012 jsme zorganizovali pro veřejnost akci, na které se mohla seznámit s
myšlenkou lesní mateřské školy, byl organizován charitativní bazar oblečení, tvoření pro děti,
koncert kapely, divadelní představení, outdoorové aktivity pro děti, společné opékání. Výtěžek z
dobrovolných příspěvků návštěvníků je v průběhu školního roku 2012/2013 použit na vzdělávací
aktivity pedagogů a asistzentů DLK Hájenka. Učitelé se díky takto získané podpoře zůčastnily
seminářů a společných setkání Asociace lesních mateřských škol, absolvovaly 3 stáže v jiných
lesních mateřských školách, navštívili několik seminářů environmentální výchovy a komunikační
kurz Respektovat a být respektován.

Naši lidé
Zaměstnanci v roce 2012
Martina Janečková – pedagožka
Edita Vaňková – pedagožka
Klára Svobodová – pedagožka
Kamila Brotánková – pedagožka
Monika Pelcová – pedagožka
Matěj Ferda – pedagog
Jana Černá – asistentka pedagogů
Dobrovolníci
Lenka Mikletičová – koordinátorka, kuchařka
Zuzana Demlová – koordináorka a grafička, kuchařka
Jana Koukalová – koordinátorka
Helena Kozubíková – asistentka pedagogů
Kateřina Mikolajková – asistentka pedagogů
Adéla Zvolánková – kuchařka
Pavla Šlechtová – kuchařka
Radmila Švaříčková – Slabáková – kuchařka
Vendula Hustáková – asistentka pedagogů
Michal Honzárek – koordinace tvorby přírodní zahrady
Ladislav Koukal – provozní záležitosti, koordinace tvorby přírodní zahrady
Radek Zvolánek - koordinace tvorby příroddní zahrady
Dobrovolnou prací přispěli všichni rodiče dětí navštěvující DLK Hájenka při společných brigádách
na zahradě, správě zázemí, pomoci s propgací, organizací Benefice pro Hájenku, tvoření pomůcek a
herních prvků pro děti.

Finanční zpráva
Náklady
Materiál a suroviny na vaření v DLK Hájenka
Drobný hmotný majetek
Náklady - dotace
Náklady na pořádání kurzů a akcí pro veřejnost

v Kč
43126
3634
33521
1281

Spotřeba energie

11018,45

Spotřeba ostatních nespotřebovaných dodávek

24832,47

Prodané zboží

23230

Ostatní služby

34590,85

Náklady na kurz Respektovat a být respektován

20480

Mzdové náklady

330326

Odvody daňové, sociální, zdravotní

110833

Ostatní náklady
Náklady celkem

713
637585,77

Výnosy

v Kč

Tržby za prodané zboží

4340

Úroky

90,46

Členské příspěvky

535571

Účastnické poplatky kurz Respektovat a být
respektován

35200

Benefice pro Hájenku

12870

Dar na realizaci přírodní zahrady

37900

Výnosy celkem

625971,46

Hospodářský zisku

-11614,31

