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• SDRUŽENÍ  

Sdružení  SES,  SEbe-Spolu,o.s.  (zkratka  skrývá  2  důležité  cíle,  které  sledujeme  v našich  aktivitách,
seberealizaci a spolupráci),  se věnuje aktivitám především v oblasti zážitkové pedagogiky, osobnostního rozvoje
v rámci  výchovy  a  vzdělávání  a  především  týmové  spolupráci.  Věnujeme  se  vzdělávání  pedagogických
pracovníků  v programu SES TEACHER,  spolupracujeme s Domem dětí  a  mládeže  v Praze,  kde lektoři  SES
pracují na vzdělávacích modulech Týmová spolupráce, Komunikační dovednosti. Pro kolektivy dětí  a mládeže
realizujeme především zážitkové kurzy a intenzivní workshopy na bázi zážitkové pedagogiky. Díky kvalifikacím
členů v pedagogice, psychologii, psychoterapii a speciální pedagogice se věnujeme projektům a programům pro
specifické  skupiny  (SES  PREV-  problémoví  žáci  škol,  Život  nanečisto-  projekt  o.s.  Múzy  dětem  pro  klienty
dětských  domovů).  Pomáháme  školám  s přípravou  a  realizací  projektů  a  spolupracujeme  s pedagogicko-
psychologickou poradnou Prahy 6. 

• ČLENOVÉ SDRUŽENÍ  

Sdružení tvoří 9 stálých členů. Statutárními zástupci jsou členskou základnou potvrzováni každoročně na
výroční schůzi sdružení.

Mgr. Ondřej Bárta (74): vedoucí, odpovědná osoba, manažer, koordinátor, řízení projektů a metodik aktivit SES,
lektor zážitkové pedagogiky, pedagog, metodik prevence sociálně-patologických jevů
Mgr. Kateřina Bílková (79): zástupce vedoucího, psycholog a poradce, realizátor, lektor, speciální pedagog
Bc et Bc. Evžen Nový (73): zástupce vedoucího, terapeut, pomáhající profese, ekonom, personální poradce, lektor
zážitkové pedagogiky
Mgr. Tereza Hradecká (74): pedagog, výchovný poradce, lektor zážitkové pedagogiky
Jitka Burdová/ Šimková (80): koordinátor, pedagog, webmaster, vedoucí skladu materiálu, dotahovač, technická
podpora
Bc. Vítek Červenka (75): dramatik, terapeut, vychovatel, lektor 
Mgr. Vladimír Rozhon (72): pedagog, lektor zážitkové pedagogiky, školní metodik prevence
Hana Kosová (79): pedagog, sportovní metodik, lektor zážitkové pedagogiky
Jitka  Hellerová Pokludová (79): psycholog, pomáhající profese, dětské programy, lektor, tč. MD

V roce 2007 byli na členské schůzi potvrzeni jako statutární zástupci Ondřej Bárta, Kačka Bílková a Evžen Nový.
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AKTIVITY V ROCE 2007

ŽIVOT NANEČISTO     

ŽNN

Ve spolupráci s o.s. Múzy dětem SES zahájil aktivní činnost v
rámci projektu Život nanečisto, který napomáhá klientům
ústavní výchovy v přechodu do samostatného života. Rolí
SES v ŽNN je řízení kurzu, odpoledne. Vedeme realizační
tým, jehož základ tvoří celkem 10 pracovníků. Koncept ŽNN a
motivační cíle tématicky staví na zásadních životních
potřebách, což je práce, bydlení a mořnost, kam se obrátit o
pomoc v nouzi. Celý tým pracoval po celý rok pod pravidelnou
profesionální supervizí. Tříčlenný tým SES zastává v támu
následující role:
Ondřej Bárta: vedoucí týmu, lektor, pedagog
Kačka Bílková: psycholog
Evžen Nový: psychoterapeut

Rozpočet projektu 07 328 503,00 Kč

Finanční zdroje Múzy dětem (granty a dotace MŠMT, MPSV, nadace)

Tabulka účastníků projektu ŽNN v roce 2007:

datum

2007

počet

dětí dívky chlapci
tým

celkem

vycho

vatelé SES Múzy PŠL MVd

26.-28.1. 14 7 7 13 5 3 4 2 4

16.-18.3. 14 8 6 10 5 3 3 2 3

27.-29.4. 13 8 5 10 4 3 2 2 3

8.-10.6. 14 9 5 10 4 3 2 2 3

20.-23.9. 12 4 8 10 3 3 2 2 3

19.-21.10. 13 5 8 10 3 3 2 2 3

9.-11.11. 12 8 4 10 3 3 2 2 3

celkem 92 49 43 10 27 3 2 2
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Druhá šance v
Plzeňském kraji

               www.druhasance.eu

projekt na podporu lidí ohrožených sociální
exkluzí. SES od 1.7. 2007 realizuje v Plzeňském
kraji, spolu s partnerem ze státní správy,
Probační a mediační službou ČR, podpůrné
aktivity klientům, kterým různé okolnosti brání v
aktivní seberealizaci a úspěchu na trhu práce.
Od 1.7. do 31.12. SES zřídil ve městě Plzni
kancelář, kde  od 1.9.2007 začala poradenská a
konzultační činnost.V souvislosti s tímto
projektem se SES stal zaměstnaneckou
organizací, v rámci projektu nastoupili na 0,5
úvazku O.Bárta, E. Nový a v příjimacím řízení
byla vybrána Jana Kocourková. Během projektu
jsme navázali kromě partnera spolupráci s
dalšími organizacemi i státní správou, mezi něž
patří:
MMP – kancelář sociálního kurátora
Úřad práce Plzeň – město
Úřad práce – Nýřany
Komunitní plánování sociálních služeb
Touškovsko- Nýřansko
o.s. Ledovec
Archa Plzeň
Člověk v tísni
Občanská poradna Plzeň

Rozpočet 2007 (projekt bude pokračovat v
roce 2008) 638 930,24 Kč

Zdroje ESF: SROP, EU, státní rozpočet ČR

SES TEACHER

ZŠ a MŠ Nám. Svobody

V rámci projektu financovaném ESF: JPD3 jsme
realizovali týmové vzdělávání pedagogů školy.
Kurzy byly zaměřené především na splupráci
pedagogů v komunikaci a spolupráci, doplněné
o interaktivní workshopy z cílem rozvoje metod
aktivního učení. V realizačním týmu působili
Kačka Bílková, Ondřej Bárta a Tereza
Hradecká.

Rozpočet 60 000,00 Kč

Zdroje ZŠ -ESF/ JPD3
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SES TEAM BC
¨

Již potřetí jsme uskutečnili speciální kurz pro klienty
Baader computer, kde jsme atraktivní formou rozvíjeli
komunikaci mezi stávajícími a novými zaměstnanci,
spolu s upevňováním vzájemných vztahů a rozvíjení
aktivnější spolupráce. V souladu s principy a cíli SES
jsme společnosti napomohli v dalším pozitivním rozvoji
vztahů mezi pracovníky. Díky solventnímu přístupu
zákazníka jsme mohli díky zakázce pracovat na dalších,
vzdělávacích a sociálních projektech a financovat také
běžné režijní výdaje. Team - building pro česko-
německou firmu se konal 8.- 10.6.2007 a na jeho
realizaci se podíleli: Jitka Šimková, Tereza Hradecká,
Vladimír Rozhon a Ondřej Bárta. Zakázka byla zároveň
podporou sociálnímu zaměření SES.

rozpočet 107 021,00 Kč

SES KNOW HOW

FUN FOR KIDS

V červnu jsme byli osloveni našimi kolegy, kteří pracují
se hrou a zážitky (QAM), abychom zajistili dětský
program pro 100 dětí na společenské akci v obci Vinoř.
SES připravil výtvarnou dílnu pro malé i velké (malba na
sklo, porcelán, práce s keramickou hmotou, malba na
obličej), dále stan plný hraček a soutěží s dvěma
veselými šáši, indiánskou stezku a lov rybiček z bazénu
pro větší děti. Na akci se kromě lektorů SES podíleli i
externí spolupracovníci, vždy ovšem pracujeme s
pedagogy, případně mladými instruktory a vedoucími
volnočasových center či studenty. Akce se konala
18.6.2007 v obci Vinoř, tým mohl vyzkoušet zážitkové
programy u nejmenších dětí a zároveň naučit mladé
lektory profesionálnímu přístpu k dětem a organizačnímu
zajišťění akce většího rozsahu.
Dalším programem pro nejmenší byl Mikuláš, kdy
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každoročně pomáháme nejen s nadílkou, ale především
s doprovodnými programi, jako jsou zmíněné výtvarné
dílny. Bohatý program připravila dětem firma Ogilvy a
přizvala k účasti také děti v ústavní péči s tělesnými a
duševními handicapy.

rozpočet 48 450,00 Kč

SES TEACHER SPECIAL

PREVENCE – KNOW HOW

PRAHA 6

Sdružení SES zvítězilo ve výběrovém řízení
Úřadu městské části Prahy 6 pro školení školních
metodiků prevence. Objednávkou  vzdělávání
bylo know- how pro pořádání zážitkových kurzů
pro rozvíjení a zlepšování pozitivních vztahů ve
školních třídách. Třídenní kurz se konal 14.
-16.11. 2007 v Hlásné Třebáni, kde účastníci
samostatně pod vedením lektorů připravovali
aktivity a společně se hledali dobré příklady
lektorské práce. SES již od roku 2003 aktivně
spolupracuje s koordinátorem primární prevence
městské části Prahy 6 a dalšími organizacemi,
aktivity SES a členové sdružení působí na řadě
škol Prahy 6 jako lektoři, pedagogové,
psychologové nebo výchovní poradci. Kurz
proběhl pod vedením lektorů Ondřeje Bárty a
Kačky Bílkové, účastníci obdrželi manuál
vytvořený výhradně pro tento kurz, s tématy
komunikace a pracovními listy pro
sebezkušenostní aktivity.

rozpočet 35 500,00 Kč
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SES TEN 4U

RÁDCE PRO MLADÉ LIDI
V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH

SITUACÍCH

brožura pro klienty d ětských domov ů

Závěrem roku 2007 jsme díky podpoře Nadace
Garris sepsali a vydali praktickou příručku pro
mladé lidi, kteří se ocitají v obtížných životních
situacích.Kromě distribuce v rámci projektu Život
nanečisto ji nadále distribujume v rámci dalších
projektů, protože je sestavena přehledně a
sepsána jednoduchým jazykem, včetně kontaktů
na pomáhající organizace.
Témata příručky:
Drogy a alkohol
Problémy s penězi
Práce
Kam jít?
Jsem na ulici
Někdo mi ubližuje
Není mi dobře na duši
Sex a rizika
Prostituce, vydírání, otroctví
Trestné činy
Autory publikace jsou Ondřej Bárta, Evžen Nový a
Jana Kocourková.

Rozpočet 46 800,00 Kč

Náklad 500ks
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Ladronka 2007 
22.9. se SES již počtvrté zúčastil velkolepé
akce Prahy 6, kde se mimo bohatého
programu a show také prezentují neziskové
organizace městské části, a nabízejí
návštěvníkům možnost zapojit se do
workshopů. SES tradičně nachystal vlastní
výrobu triček a malbu na skleničky, zapojili se
mladí i s rodiči a veškerý materiál byl
spotřebován beze zbytku. Profesionální
lektory, kteří v té době pracovali s klienty
dětských domovů mimo Prahu, nahradili
externí spolupracovníci z řad pedagogů ZŠ
Hanspaulka, se kterou SES dlouhodobě
spolupracuje.

rozpočet vlastní náklady SES

8. veletrh neziskových
organizací

4.4. jsme využili příležitosti prezentovat naši
činnost na 8. veletrhu neziskových organizací,
kde se kromě NGO z celé Evropy také
uskutečnila řada zajímavých a inspirativních
setkání, zástupci SES se mohli také seznámit
s grantovými programi fondů a nadací pro
svou další činnost. Akce se konala v Tyršově
domě za podpory celé řady institucí, garantem
a pořadatelem bylo již tradičně Forum 2000.

rozpočet vlastní náklady SES

• správa sdružení 2007

Výroční schůze SES se konala 8.10. v Café Zeppelin od 18:30 do 21:00 za přítomnosti

všech členů sdružení. Kromě správy o činnosti, o které byli členové informováni průběžně

během roku (setkání 12.2.,5.3.,2.4.,18.6.), byli oficiálně zvoleni do výboru Ondřej Bárta, Kačka

Bílková a Evžen Nový, Ondřej Bárta se stal předsedou sdružení. Tito tři statutární zástupci dle

stanov nadále mohou jednat jménem sdružení samostatně.

www.sebespolu.net



SES, SEbe-Spolu
www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178
ses@sebespolu.net

• Hospoda ření

V roce 2007 SES změnil správu účetnictví a členku sdružení Hanu Kosovou nahradila

externí účetní Milena Petrtýlová, IČ 47570041, tel. +420 604 288 424. Vzhledem ke

skutečnosti, že SES se stal příjemcem dotace ze strukturálních fondů EU, bylo třeba založit

úvěr u KB a především profesionálně evidovat náklady a výnosy. Změna umožnila vést

podvojné účetnictví v samostaných zakázkách, které odpovídají dílčím aktivitám sdružení.

Kopie výpisu účetního systému za rok 2007:

V Praze dne 15.2.2008

Ondřej Bárta

předseda sdružení
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