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Anotace 

     Práce vychází z vlastních zkušeností, osobních setkání s pracovníky sdružení a ze schůzek 

představenstva sdružení. Další podklady tvořily výroční zprávy, hodnocení akcí a jednoleté 

projekty z předešlých let. 

 

Čestné prohlášení 

V průběhu všech let naší činnosti nebylo proti sdružení vedeno žádné trestní či správní řízení 

ze strany justičních nebo finančních orgánů. Veškeré poskytnuté dotace byly vždy řádně 

vyúčtovány v souladu s pravidly použití. 
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  „Volný čas je důležitou součástí lidského života, proto by se lidé, 
malí i velcí, měli  snažit trávit jej smysluplně a ne jej nechat jen tak 
zbytečně odplynout.“ 
 

     Projekt vychází z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a  

mládeže, která definuje nestátní neziskové organizace, jako je naše 

občanské sdružení, jako významný prvek v systému práce s dětmi a 

mládeží, který plní obtížně zastupitelnou roli v oblasti neformálního 

vzdělávání a výchovy.  

     Náplní našeho sdružení je přímá práce s dětmi a mládeží s cílem 

přispět ke kvalitnímu a zajímavému využití volného času. Během svého 

trvání začalo o.s. Salamandr rozšiřovat nabídku zájmových aktivit i na 

děti neorganizované ve sdružení, a to nejen z Příbramska, ale i 

v dalších krajích. 

      Jádro dobrovolných pracovníků sdružení tvoří zkušení vedoucí 

z letních táborů, pedagogové z příbramských škol a další 

spolupracovníci z řad odborníků na různé druhy zájmových činností 

pro děti a mládež. 

      V průběhu roku občanské sdružení organizuje, kromě pravidelných 

schůzek a kroužků, také jednodenní akce pro děti z regionu Příbram. 

Dospělí členové sdružení se aktivně podílí na různých společenských          

a kulturních akcích ve městě. 

     Připravujeme vícedenní pobytové akce s programem v době jarních 

a podzimních prázdnin a v průběhu hlavních prázdnin letní tábory na 

Křivoklátsku. 

     Spoluúčastníme se akcí pořádaných městem Příbram, Středočeskou 

radou nebo Ochranou fauny. 

     Naším cílem nikdy nebyla jen hojná účast dětí na akcích, ale vždy 

chceme děti něco nového naučit. Nejedná se jen o táborové dovednosti, 

rozšiřování znalostí přírody apod., ale v motivaci her je také vést děti 

k úctě k základním lidským hodnotám, principům tolerance, 

respektování, naslouchání se a k přátelství. 
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     Identifika ční údaje o organizaci 
    

Název: občanské sdružení „Salamandr“ pro práci s dětmi a mládeží 

Právní forma : občanské sdružení 

Datum a číslo registrace u MV :  II/S-OS/1 – 31760/97 – R     3.2.1997    

Adresa : Prokopská 334    Příbram VI      Telefon: 723 143 531 

E-mail : o.s.salamandr@seznam.cz           Webové stránky : http://salamandr.wgz.cz 

IČO : 66326061 

Statutární zástupce : Mgr. Monika Průchová  (předseda) 

 Jaroslav Straka  (sekretář) 

Schváleno představenstvem sdružení: 27. září 2010 
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Zdůvodnění 
          

     Naše sdružení, složené z dobrovolných pracovníků, které baví práce s dětmi a mládeží, se 

chce aktivně podílet na výchově a vzdělávání zejména neorganizovaných dětí a mládeže v 

jejich volném čase nabídkou volnočasových aktivit – formou her, soutěží a sportováním je 

vést k poznání. V návaznosti na novou školskou reformu budeme na děti působit zejména 

v oblasti zdravého životního stylu, ekologie, pomáhat jim utvářet si praktické životní 

dovednosti a hledat vlastní cestu ke spokojenému životu a kvalitním mezilidským vztahům. 

Seznamovat je s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet 

jejich smysl pro respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami. 

Samozřejmě vzhledem k častému pobytu dětmi v přírodě je podporujeme v aktivní účasti na 

ochraně a citlivém utváření životního prostředí. 

 

 

Naše priority 
 

     Náš pětiletý projekt je koncipován tak, aby si děti nejen hrály a zajímavě vyplňovaly svůj 

volný čas, ale aby je veškeré naše aktivity vedly i k poznávání a plnily tak úlohu neformálního 

vzdělávání a výchovy mimo školní výuku. Prioritami projektu jsou především tyto oblasti :                                                                                                     

- výchova k demokracii a občanství, vztahu k regionu, navazování na tradice a zvyky 

regionu (akce jako např. Jestřábí stezka, Velikonoce, Koledy…) 

- nad rámec školního vzdělávání rozšiřování znalostí dětí a mládeže v humanitních, 

technických  a přírodovědných oborech a pomoc v jejich osobnostním vývoji a rozvoji 

profesní orientace ( návštěva kulturního představení, Jestřábí stezka, celotáborové hry…) 

- aktivity zaměřené na poznávání a ochranu životního prostředí  a na podporu ekologie              

( náplň vícedenních pobytů, pobyty v CHKO Křivoklát , Jestřábí stezka. Účast na 

aktivitách pořádaných městem Příbram nebo organizací Ochrana fauny ČR…) 

- zdravý životní styl – vést děti k úctě k životu a odpovědnosti za zdraví každého jedince. 

podpora tvořivosti a fantazie při rukodělných pracích a práci v kroužcích 

- podpora sportovních aktivit (lyžování, plavání, jízda na kole, pěší turistika, orientační 

závody) 

- prezentace sdružení na veřejnosti 

- vést děti k úctě k základním lidským hodnotám, principům tolerance, respektování, 

naslouchání se a k přátelství, utužovat mezi dětmi kamarádské klima a komunikaci 
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Naše cíle 
 

- Hlavním cílem projektu je vytvoření nabídky volnočasových, zájmových, vzdělávacích a 

výchovných aktivit pro  neorganizované děti a mládež, které naplní smysluplně jejich 

volný čas ve vybraných oblastech, a které je dokáží zaujmout, poučit a pobavit.  

- Naše sdružení oslovuje členy i děti zdravotně postižené a sociálně handicapované, a chce, 

aby akce našeho projektu byly co nejvíce otevřeny těmto dětem i mimo sdružení 

Salamandr a pomáhaly jim zapojit se do všech činností s ostatními dětmi a umožnily 

všem rovný přístup k nabízeným možnostem bez fyzických a psychických bariér. 

- Nedílnou součástí našeho projektu je rozvoj dobrovolné práce s dětmi a mládeží, snaha 

získat pro tuto dobrovolnou práci co nejvíce mladých lidí, poskytnout jim k této činnosti 

dobré materiálně-technické podmínky a zvyšovat jejich odborné předpoklady. 

- V rámci projektu chceme i nadále úzce spolupracovat s místními NNO a podílet se se 

svými členy i na jejich iniciativách (Březohorský spolek Prokop,  Příbramský Huntík, 

Spolek betlémářů…) 

 

 

Cílová skupina 
 

     Cílovou skupinou našeho projektu jsou zejména neorganizované děti ve věku 6-18 let, 

mládež ve věku 18-26 let  a ostatní dobrovolní pracovníci, kteří s dětmi a mládeží pracují.  

Tímto projektem chceme: 

- pokračovat v činnosti, o kterou je mezi dětmi největší zájem 

- v návaznosti na zvyšování počtu dětí, které chceme svým projektem oslovit, zkvalitňovat 

naši práci s dětmi a mládeží, zabezpečit pro ně dostačující materiálně-technické 

podmínky a odborně zdatné pracovníky 

- umožnit všem dětem a mladým lidem bez rozdílu pohlaví, zdravotně postiženým a 

sociálně handicapovaným dětem rovný přístup ke všem našim aktivitám 

- naplněním všech cílů projektu pomoci formovat profesně zdatného, informovaného a 

zralého mladého člověka, upevňovat soužití v dětském kolektivu  

- vzbudit v dětech a mládeži zájem o smysluplné a aktivní využití volného času nabídkou 

různých druhů akcí a aktivit v návaznosti na novou školskou reformu 
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Hlavní koncepční záměry 
 

- Ekologie – chceme vést žáky k ochraně přírody a zdravému životnímu stylu (třídění 

odpadu, šetření vodou a elektrickou energií).  Vlastními aktivitami se podílet na akcích 

Ochrany fauny (Den Země, Den zvířat…) 

      termín: na všech vícedenních pobytech, akce Ochrany fauny  

- Jarní a podzimní pobyty dětí v přírodě – součástí výchovně –vzdělávacího 

působení jsou i pobyty v přírodě v době jarních a podzimních prázdnin.  

      termín: dle harmonogramu vedlejších prázdnin  

- Kulturní a poznávací aktivity  – poznávací  jednodenní výlety za kulturními 

památkami, vánoční divadlo se zpíváním koled na Sv. Hoře, pěvecká soutěž Kvakoš 

spojená s Příbramským oblastním kolem Dětské Porty. Pravidelná vystoupení naší 

skupiny historického šermu Nezabuditzi, složené z mládeže 18-26 let.. 

termín : dle plánu činnosti, který vychází z lednové Valné hromady 

- Sportovní aktivity – lyžování, orientační běh městem, cykloturistika, plavání, 

relaxace v bazénu, míčové a jiné sportovní hry a soutěže, turistika 

     termín : dle plánu činnosti, který vychází z lednové Valné hromady 

- Víkendové a jednodenní pobyty – zaměřené na tradice a zvyky regionu, formou 

soutěží a her si připomenou takové i významné autory české literatury jako jsou Ota 

Pavel ( akce Po stopách Oty Pavla) či Jaroslav Foglar (akce Jestřábí stezka). Některými 

akcemi chceme navázat na české tradice - Staročeské Velikonoce,  a zpívání koled na 

Svaté Hoře na Štědrý den. Tato akce je pořádána ve spolupráci se spolkem Příbramských 

betlemářů a loutkařského spolku „Zalezlíci“.  

     termín : dle plánu činnosti, který vychází z lednové Valné hromady 

- Letní stanové tábory Nezabudicích u  Křivoklátu - čtrnáctidenní pobyty pro děti od 

7 do 14 let v době červenec a srpen, celotáborová hra, zájmové kroužky, keramika, tance, 

míčové a sportovní  hry, hudba, výlety, prožitkové akce 

- Léto s kamarády -  chatkový tábor v Třímanech- čtrnáctidenní pobyt pro děti od 6 do 

14 let v červenci, soutěže, míčové a sportovní hry, hudba, výlety, prožitkové akce, 

tábornické dovednosti, noční hry, karneval, diskotéky, přespání na Krašově, koupání, 

výtvarné činnosti s prvky artefiletiky, kroužek Aj hrou pro zájemce 
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- Vodácké kurzy - chatkový tábor v Třímanech - čtrnáctidenní pobyt pro děti od 12 až 

16 let (možno i starší) v červenci – první týden nácvik vodáckých dovedností, hry na 

suchu, hry ve vodě a na lodích, výuka jízdy jezu, táboráky, oprava a příprava lodí, 

tábornické dovednosti, celotáborová hra, druhý týden - ekoputování po Berounce, Neptun 

–  pasování do vodáckých hodností 

      termín: červen, červenec 

- Vzdělávání pracovníků – chceme podporovat dobrovolnou  práci s dětmi a mládeží 

a umožnit všem pracovníkům a dětským vedoucím zvyšovat odborné předpoklady pro 

výkon této činnosti; 1-2krát do roka zorganizovat společná školení (např. táborová 

legislativa, požární řád, evakuační řád, základní požární prevence, BOZP, základy První 

pomoci, hry…. .), možnost odborných školení – instruktor lyžování, zdravotník, hlavní 

vedoucí táborů….., účast na CVVZ 

      termín: dle nabídek vzdělávacích institucí, společná školení – květen, září 

- Volnočasové, zájmové formy práce s dětmi a mládeží - pravidelné schůzky 

dětí, kde bude vytvořen prostor pro divadelní, výtvarnou a hudební produkci. Děti se 

budou učit pracovat s informačními technologiemi. Součástí schůzek bude i výuka 

teoretických znalostí z oboru přírodních věd a praktických dovedností, které děti jistě 

využijí při výletech do přírody. Naučí se číst  v mapě, pracovat s buzolou, znát turistické 

značky, naučit se uzlovat, šifrovat a další dovednosti, které později mohou použít a 

prohloubit na letních táborech. 

- Public relations – prezentace sdružení, informace o pořádaných a uskutečňovaných 

aktivitách na veřejnosti. V souvislosti s prezentací sdružení se nabízejí např. tyto 

možnosti: informace v regionálním tisku (Kahan, Periskop, Příbramský deník), 

pravidelná aktualizace webových stránek, prezentace s nabídkou aktivit na akcích 

pořádaných městem Příbram nebo SRDM -Bambiriáda, účast na CVVZ 

      termín: prezentace školy v tisku a jiných médiích (průběžně), prezentace s nabídkou na   

      akcích – dle nabídky 

- spontánní a příležitostné akce  jsou určeny  organizovaným i neorganizovaným 

dětem a mládeži. Budou zaměřeny jednak na soužití s přírodou  a na kulturu a historii 

naší země. Děti se formou naučných stezek seznámí např. s CHKO Křivoklátsko, nebo 

formou různých úkolů - akce Den Země a Den zvířat si budou moci vyzkoušet své 

teoretické znalosti o ochraně přírody. 
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Kritéria pro vyhodnocení efektivity projektu 
 

Hodnocení efektivity bude nedílnou součástí všech aktivit a je přímou povinností tuto 

efektivitu hodnotit ze strany vedoucího akce a jeho spolupracovníků. 

Hlavními hodnotícími kritérii zůstávají  

- naplněnost jednotlivých akcí  

- spokojenost všech účastníků, pro které byla akce určena 

- přínos akce z hlediska cílové skupiny  

- naplnění cílů sdružení a cílů akce 

- finanční dostupnost (dodržení finančního rozpočtu) 

 

 

Personální a materiální zabezpečení projektu 
 

 materiální zabezpečení personální zabezpečení 

Celoroční 
činnost 

 

 

kancelář   -   zajištěn pronájem,  
klubovna   –  zajištěn pronájem 
 
pomůcky zajišťované z prostředků sdružení, 
sponzorskou pomocí, dotacemi nebo 
zapůjčením 
 

 

1 pracovník  min. 2 x v týdnu  
8 hodin 
                                              
dospělí členové sdružení dle 
potřeby akce 

Pobytové 
akce 

   

  Pronájem zařízení,  předem zajištěno   
  ubytování, strava z vlastních zdrojů, nebo   
  dodavatelem 
 

  Sportovní či jiné materiálové zabezpečí   
  zajištěno z vlastních zdrojů nebo dotací 
 

 
dospělí členové sdružení, 
dobrovolní pracovníci, 
smluvně  odborní poradci  
a lektoři 
 

Tábory  

   

  Zajištěn pronájem rekreačního zařízení se   
  základním vybavením pro realizaci dětského   
  tábora, ubytování, strava. 
 

Zajištěno zapůjčení lodí, auta s vlekem 
  Sportovní či jiné materiálové zabezpečí   
  zajištěno z vlastních zdrojů nebo dotací 

 

 
 
kvalifikovaní vedoucí, 
pedagogové, lektoři a vodáčtí 
instruktoři z řad členů 
sdružení nebo smluvně 
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Rámcový harmonogram realizace projektu  
                   
 

leden 
- Valná hromada členů o.s. Salamandr    
- pravidelné schůzky dětí   
- jednodenní akce   

únor 
- pravidelné schůzky dětí   
- jednodenní akce – lyžování na horách   
- týdenní pobyt dětí  

březen 
- sportovní či kulturní akce s dětmi  
- pravidelné schůzky dětí     
- jarní výlet do přírody 

duben 

- Staročeské Velikonoce - hry v přírodě, barvení kraslic, pletení pomlázek 
- Den Země – spoluúčast na akci pořádané městem (organizace her a soutěží  
   zaměřených na ochranu flóry a fauny) 
- Čarodějnické řádění - víkendová akce v Třímenech spojená s jarní brigádou  
   a úklidem, vodácké otvírání Berounky, slavnostní oheň. „Čarodějnice v  
   Příbrami“- soutěže a hry u ohýnku, opékání buřtů 
- pravidelné schůzky dětí   

květen 

- Bambiriáda - spoluúčast na akci (prezentace sdružení, hry pro děti, vystoupení    
  naší šermířské skupiny Nezabuditzi, ukázka vodních sportů se soutěžemi) 
- Burza nápadů - proškolení v rámci naší NNO a výměna zkušeností mezi  
  jednotlivými vedoucími a turnusy 
- pravidelné schůzky dětí      

červen 

- Den dětí - program pro děti se soutěžemi a hrami 
- krajem Oty Pavla- poznávací výlet do míst, kde žil známý spisovatel 
- pravidelné schůzky dětí, příprava táborů 
- víkendový pobyt 

červenec - tábory – I. a II. turnus táborů v Nezabudicích a Třímanech 
srpen - tábory – III. A IV. turnus tábora v Nezabudicích  

září 

- Den zvířat - spoluúčast na akci pořádané městem (organizace her a soutěží  
   zaměřených na ochranu flóry a fauny)  
- víkend se Salamandrem – hodnocení táborů, školení vedoucích 
- pravidelné schůzky dětí    

říjen 
- podzimní tábor – podzimní pobyt dětí s prožitkovými aktivitami  
- pravidelné schůzky dětí      

listopad 

- oblastní kolo Dětská porta + pěvecká a výtvarná soutěž Kvakoš 
- Jestřábí stezka – podzimní orientační závod po městě 
- nácvik vánočních koled 
- pravidelné schůzky dětí      

prosinec 

 - pravidelné schůzky dětí  - Mikulášská nadílka 
- vánoční posezení členů a přátel Salamandru 
- Vánoční pásmo  -  členové sdružení hrají v rámci adventního programu 
  koledy a spirituály, spojené s loutkovým stavěním Betléma, vystoupení   
  v hornickém muzeu, na Svaté Hoře a ve vánočních programech města 
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Rámcový rozpočet projektu na 5 let 
 
Název projektu: Hrou za poznáním 
 
Náklady 

Druh výdajů 
Celkový 
rozpočet 

poznámky 

Materiálové náklady   

kancelářské potřeby, 
vybavení 

  150 000,- Kč 
kancelářské potřeby, potřeby na činnost 
s dětmi - vybavení klubovny a kanceláře 
materiálem na činnost 

             jiné 
(specifikovat) 

     50 000,-Kč zdravotnický materiál a hygienické potřeby 

Nemateriálové (služby)   
Z toho: nájemné    100 000.-Kč zajištění celoroční činnosti sdružení 
            nájem 1 750 000,-Kč nájem ubytovacích prostor 

poštovné, telefon, fax,             
Internet, propagace 

  100 000,-Kč 
zajištění administrativní činnosti sdružení a 
činnosti na akcích, prezentace akcí a činosti 
sdružení 

Doprava   300 000,-Kč 
autobusová a vlaková doprava, doprava 
materiálu a lodí 

Energie   
jiné provozní náklady 2 750 000-,Kč náklady na stravu při pobytech 
opravy a údržba      50 000,-Kč opravy lodí, raftů, vybavení táborů a klubovny 
pořízení DHIM    
školení, vzdělávání   100 000,-Kč kvalifikace instruktorů a pracovníků táborů 
Osobní náklady   

Z toho: mzdy   575 000,-Kč 
dohody o pracovní činnosti - odměny 
vedoucích dětí a instruktorů odborné činnosti 

Daně, poplatky     75 000,-Kč  
NEINVESTI ČNÍ 
NÁKLADY CELKEM 

6 000 000,.Kč  

 
Příjmy 
Příjmy z projektu 1 000 000,-Kč 
Příjmy za poukazy a vstupné 3 500 000,-Kč 
Členské příspěvky      12 500,.Kč 
Dotace od obce     112 500,.Kč 
Příspěvky od sponzorů      25 000,-Kč 
PŘÍJMY CELKEM 4 650 000,-K č 
 
Rozdíl mezi náklady a příjmy 1 350 000,-Kč 
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Rizika 
 

- Plnohodnotně realizovat náš projekt by mohl ohrozit nedostatek finančních prostředků 

při neobdržení předpokládaných dotací.  

- Další riziko je personální (nedostatek dobrovolných pracovníků pro práci s dětmi po 

celou dobu realizace projektu nebo po jeho udržitelnost).  

- Jako další riziko se jeví nezájem dětí o nabídky volnočasových, zájmových, 

vzdělávacích a výchovných aktivit pro, které naplní smysluplně jejich volný čas, a 

které je dokáží zaujmout, poučit a pobavit. Stále více dětí tráví svůj čas u počítače, 

počítačových her, na internetu nebo u televize.  

- Jako další riziko vidíme i finanční zabezpečení dětí na vícedenních aktivitách ze 

strany rodičů. 

 

 

Závěr 
 

     Volnočasové aktivity jsou bezpochyby složitý a proměnlivý systém, v němž nelze 

dosáhnout dokonalého stabilního stavu, kdy nebude již co zlepšovat. Sebelepší koncepce ještě 

nezaručuje úspěch. Komu jde o kvalitu a neformálnost v práci sdružení, tomu se málokdy 

podaří beze zbytku naplnit vše, co si v koncepčních záměrech vytyčil. Touha po změně a 

nadšení jedince k uskutečnění všech plánů nestačí. Nejtěžší je vždy přesvědčit a získat 

pro svůj záměr všechny zainteresované. Domníváme se, že naše sdružení disponuje 

kolektivem mladých lidí, kteří pracují s dětmi dobrovolně a s nadšením, o které se můžeme 

opřít. 

 

 

Zpracovala : předsedkyně sdružení Mgr. Monika Průchová   

 

 

 

 

Datum:       28.9.2010                                                      Razítko, podpis: 
 
 
 


