NECHCEME, ABY SE DĚTI
SDRUŽOVALY V PARCÍCH A NA
ULICÍCH.
CHCEME POMOCI MATKÁM
SAMOŽIVITELKÁM, A RODINÁM
S DĚTMI MAJÍCÍMI INDIVIDUÁLNÍ
PROBLÉMY.
V DC NAVAZUJEME
BEZKONFLIKTNÍ VZTAHY. BEZ
ŠIKANY
PONIŽOVÁNÍ

Kontrolní orgány DC :Za Radu města Mgr. Daniel Havlík starosta- za veřejnost
MUDr.Iva Závorová- FK diecézní rady CČSH v Praze- za rodiče: Rada rodičů.
Audit na hospodaření – DRFR CČSH v Praze
Zpracoval projektový pracovník M. Nová ve spolupráci s Kateřinou Ortmanovou- vedoucí DC.

Vážený pane, vážený pane jednateli,
Dětské centrum Srdíčko v Žebráku se na Vás obrací s prosbou o
finanční podporu pro provoz dětské neziskové organizace, plně
závislé na sponzorských darech. Dětské centrum vzniklo jako
nenáboženská organisace zřízená CČSH.V letošním roce nám
odřekla řada drobných podnikatelů s příslibem pokračování v období
jejich hospodářské stabilizace, Zabezpečujeme ekonomicky a
sociálně slabší rodiny asi ze 70% Prosíme Vás o pomoc. Zasíláme
Vám anotaci našeho projektu
„ Ne dětem ulice“
My, kteří realizujeme záměr , co chceme našim dětem poskytnout, co jim
chybí a doplnit co je také přehlíženo, pracujeme na aktivizaci dětí k
smysluplné činnosti, formou hravých činností. Naplňování volného času dětí
formou hry s vědomostními aspekty, se daří. Uvolnění děti, jejich radost ,
potlačení a eliminování všeho co se jich bohužel už v dětství dotýká, je
naší největší odměnou. Bez Vaší pomoci bychom to však nedokázali. Proto
Vás prosíme o pomoc Peníze jsou určeny na provoz, svačiny dětí, na
vědomostní hry a zážitkové akce.
Jak Srdíčko pracuje ?

Svačiny:
Zajišťujeme z darů sponzorů, alternativní /nápoje, ovoce pomazánky/ osobní svačiny
jsme rušili ,mnohé děti si je nedonesly a byly různorodé.
Vědomostní hry:
Jsou zpracovány zábavnou formou tak, aby si děti odnesly základní informace té
které problematiky- /příroda, historie, poznatky ze společenského dění a podíl na
kulturních akcíZážitkové akce:
jsou plnou odměnou dětem za jejich snahu a podíl na všech projektech
/vědomostních hrách /
Odměna
lektorům
DPP je propláceno v případě, že projekt vede samostatně lektor i mimo provozní
dobu DC podle odpracovaných hodin, která je zároveň nutná na základě bezpečnosti
dle zákona § 74 až 77 Zákoníku práce –odst.1,2 nebo jsou vykonávány práce nad
rámec pracovních povinností
NAŠE PRÁCE SE ODVIJÍ OD ZÁSAD J. A. KOMENSKÉHO
„ŠKOLA HROU“
V DC slaví děti každý měsíc narozeniny svých kamarádů, učí se přátelství, sdílení a
pomoci. Dbáme také na to, aby děti měly zážitky plné radosti a byly naplňovány jejich
zájmy. Věříme, že se stanete přítelem našich dětí
a s Vaší pomocí můžeme počítat i do budoucnosti.
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NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU
Náměstí 146, 267 53 Žebrák - IČO 475 602 66
telefon 311 533 269

email: adamova.ruzena@quick.cz

ZŘIZOVACÍ LISTINA
Ze dne:
29. 1. 2006
OBNOVENA A DOPLNĚNA DNE 2. 1. 2010

NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ V ŽEBRÁKU
na svém Shromáždění náboženské obce
dne 29. 1. 2006 usnesla
na základě Ústavy Církve československé husitské (dále jen CČSH) a organizačního řádu CČSH § 2 odst. 3 a § 4 odstavce c.
Zřídit dětskou organizaci ke dni 01. 03. 2006.
Toto usnesení má platnost do ukončení přestavby objektu, který je v majetku NO CČSH. Přestavba trvala od roku 2006 do 9.
prosince roku 2009.
Proto jsou stanovy této organizace upraveny
ke dni 1. 1. 2010
tj. k datu zahájení činnosti s dětmi.
Rada starších na své schůzi obnovuje a doplňuje stanovy
této dětské organizace.
K datu 01. 09. 2015
Stanovy jsou doplněny a obnoveny dne 2.01.2018 a 2020.

Preambule
Hlavní poslání Dětského centra
Tato dětská organizace si klade za cíl soustředit k provozovaným aktivitám co nejvíce dětí, se zřetelem i k sociálně slabším a
neúplným rodinám dětí, zdravotně postižených a které potřebují individuální výchovný přístup.
Organizace nabídne dětem ve věku od 6 do 10 let vyplnění mimoškolního času v souladu s respektováním jejich zájmů a nadání.
Zaměří se na vytváření sounáležitosti v dětském kolektivu.
Důležitým cílem Dětského centra bude působení na děti v oblasti mravní a křesťanské výchovy
Rodičům dětí bude nabídnuta poradenská služba v oblasti výchovné a zdravotní problematiky
.

Každé dítě má svůj příběh. Příběh svého dětství. Všechny tyto příběhy jsou
odrazem společnosti a to především, její etické úrovně nastavených podmínek,
pro jeho výchovu a vzdělání Je na to takový běžně používaný vzorec: Rodina,
škola, volný čas a vzor okolí.
Dítě má vyrůstat ve fyzické a duševní rovnováze. Je li tato rovnováha narušena
a společnost nemá v pořádku sociální péči a k tomu potřebné zákony, nastupuje
charita suplující nedostatečnost těch, kteří mají odpovědnost za národ, sociální
smír a vytvoření podmínek a okolností k plnému zabezpečení každého dítěte
nejen na papíře práv dítěte ,ale v konkrétním praktickém životě.
Zdravotní a mentální poškození dětí je zjevné a lidé ho zřetelně vnímají. Méně
se vnímá oblast narušených sociálních vztahů mezi dětmi a dospělými a mezi
dětmi samými.
Příčiny jsou obvykle dost složité a u každého dítěte se musí zavčas zjistit.
V době ranné pubescence je již celkem na jejich odstranění pozdě. Party
školáků už od čtvrté třídy, pohybujících se v parcích i na ulici,kouření, vulgární
obtěžování , šikana v druhém případě pocit osamění a vyloučení z normálního
života,deprese a drogy.Určitě je možné se s tím setkat.Příčina není vždy
v tom, že se obviňují rodiče, nebo škola vzájemně. Příčina je v neúplných
rodinách,v nízkých sociálních podmínkách, a hlavně v nedostatku zájmu a
věnovaného času individuálním potřebám dětí a většina škol se více zabývá
vzděláním než výchovou.
Horward Gárdner americký psycholog řekl,, každé dítěte má vedle specifické
inteligence v sobě i inteligenci dobra, záleží na tom, abychom jí objevili a
rozvíjeli, dříve než bude pozdě“.
Na tuto problematiku, pomoci rozvíjet prostřednictvím volno-časových aktivit
a individuálních zájmů dítěte.aspekty mravní a křesťanské etiky se zaměřuje
náš výchovně-vzdělávací program.

Nahlédnutí do aktivit
děti v DC Srdíčko

Křesťanský kruhMravní křesťanská výchova

PROJEKT KRAKOVEC
„A TO JE TA ZEMĚ
ČESKÁ, ZEMĚ ČESKÁ
DOMOV MŮJ“

Z PROJEKTU DC „POMÁHÁME SRDCEM“

Jedna z nezdařilejších prožitkových akcí, skládající se se dvou částí.
Přidejte zápatí
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