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Výroční zpráva za rok 2017

Úvodní slovo

Spolek 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. Spolek se také snaží informovat širší veřejnost o 
partnerském způsobu komunikace nejen s dětmi v rámci pořádání kurzu 
Respektovat a být respektová. 

Spolek Děti a stromy je členskou organizací. Rodiče dětí navštěvující DLK
Hájenka jsou členy spolku, jsou informováni o důležitých záležitostech týkající
se chodu spolku, včetně finančních otázek, mají možnost chod spolku prakticky
ovlivnit. Spolek je závislý na dobrovolné práci členů spolku. 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.  Aktivní
účast  a  informovanost  rodičů  o  chodu  spolku  podporuje  sounáležitost  se
spolkem a podporuje iniciativu společně se potkávat a tvořit.

Dětský lesní klub Hájenka
V průběhu roku 2017 navštěvovalo DLK Hájenka 32 dětí, využívaly 

možnost zvolit si buď
celotýdenní, čtyřdenní, třídenní, dvoudenní nebo denní docházku. Program DLK 
Hájenka nabízel nejen pobyt v přírodě, ale také mnoho externích akcí. Děti se 
účastnily lyžařského výcviku na Čeřínku, navštívily několik divadelních 
představení v DIODu, kostel Matky Boží v Jihlavě, oblastní galerii Vysočina, 
hasičskou zbrojnici a zúčastnily se zdobení vánočního stromečku na náměstí. 

Pětkrát do roka probíhají, pro rodiče a děti navštěvující Hájenku a přátelé 
Hájenky, slavnosti, které se vážou k tradicím a zvykům – např. Adventní 
slavnost, Masopust, Svatojánská slavnost. Rodič dětí, navštěvujících Hájenku, 
se spolupodílí svou činností na chodu Hájenky. 



Akce pro veřejnost
Spolek v roce 2017  uspořádal několik akci pro veřejnost. 
Na Den Země na náměstí v Jihlavě jsme připravili několik aktivit, kde 

si děti a rodiče mohli vyzkoušet svou zručnost.
Ke oslavě Dne Země jsme uspořádali v neděli 23.4. zábavné odpoledne 

pro děti a rodiče, které neslo název Skřítkové lesa. Akce se konala v okolí DLK
Hájenka. Cílem tohoto dne bylo ukázat rodinám s dětmi, že les je velké hřiště, 
které nabízí nespočet možností k aktivitám a hrám.   

 

První týden v květnu proběhl Týden otevřených dveří, který umožnil 
zájemcům účastnit se programu Dětského lesního klubu.

V červnu proběhla již pátá Benefice pro Hájenku. Kromě možnosti 
prohlédnout si zázemí Hájenky a přírodní zahradu s herními prvky, čekalo na 
návštěvníky zdravé mlsání, veganské burgry, vývarné tvoření, divadlo, hudba, 
tombola o zábavné a věcné ceny, lanové hrátky a nafukovací hrad. Výtěžek, z 
dobrovolných příspěvků návštěvníků, bude v průběhu školního roku 2017/2018 
použit na vzdělávací aktivity pedagogů a asistentů DLK Hájenka. 



V létě proběhlo pět běhů příměstského tábora pro děti od 4 do 10 let. 
Tématem tábora byla Hvězdná brána.. Děti čekal hlavně pobyt venku, zdravá 
strava, spolupráce, tvoření, luštění šifer, poznávání nových míst, kamarádů a 
sama sebe.
 

Na podzim jsme vedli tvořivé dílničky na Biozemědělském dni na Sasově a 
zajištovali jsme výtvarnou dílničku na akci „Urban Game 2017“ – Jihlavská 
identita.



Od konce dubna 2015  mají každý čtvrtek rodiče s dětmi, které jsou 
mladší 3 let, možnost navštěvovat Klub pro rodiče s dětmi. Program je 
spojený s pohybovými aktivitami, říkadly, poznáním přírody, posezením u ohně,
tvořením, malou vycházkou do okolí. Klub probíhá paralelně s programem 
dětského lesního klubu. Rodiče a děti tak mají možnost vidět, jak lesní školka 
prakticky funguje, seznámí se s principy fungování a starší děti pak snáze 
mohou přejít k docházce do lesní mateřské školky.



Naši lidé

Zaměstnanci:
Eliška Králíková – pedagog, kuchařka, koordinátor táborů
Jitka Hladká - pedagog
Klára Kučerová – pedagog, kuchařka
Martina Janečková – pedagog
Lucka Petříková - pedagog
Libuše Chocholová – asistent pedagoga

Dohody na příměstké tábory:
Monika Pelcová
Karel Quast
Nikola Váňová
Petra Gutwaldová
Stanislava Nováková
Klára Filipenská
Rita Malášková
Hana Kapuncová

Dobrovolníci:
Kateřina Mikolajková – hudební doprovod na slavnostech
Nikola Váňová – Den Země
rodič dětí z DLK Hájenka – brigády, Benefice pro Hájenku



Finanční zpráva

NÁKLADY
Spotřeba materiálu 79 628,80
Spotřeba – příměstký tábor 16 162,00
Náklady na tvorbu 20 117,00
Spotřeba energie 56 600,32
Ostatní služby 35 238,00
Mzdové náklady           693 568,00
Zákonnné sociální pojištění           179 459,00
Jiné ostatní náklady                                                2 192,00
Náklady celkem        1 082 965,12

VÝNOSY
Dary 41 593,00
Členské příspěvky           868 270,00
Členské příspěvky – tábory                              157 760,00
Výnosy celkem        1 067 623,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK: - 15 342,12 


