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VÝROČNÍ ZPRÁVA
SES,SEbe-Spolu
2009

SES, SEbe - Spolu. 2 principy, 1 život. TY, tvoje osobnost, tvůj růst (SEBE). TY, tvé okolí, tvé vztahy, i
to je tvá osobnost (SPOLU). Pomáháme na cestě ke spokojenosti a úspěchu.
Zpracoval: Mgr. Ondřej Bárta
předseda sdružení SES, Sebe-Spolu
20.2.2010
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•

hospodaření

•

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): ředitel, předseda sdružení, manažer, koordinátor, řízení projektů a metodik
aktivit SES, lektor zážitkové pedagogiky, pedagog, metodik prevence sociálně-patologických jevů
Mgr. Kateřina Bílková (79): místopředseda sdružení, psycholog a poradce, realizátor, lektor, speciální
pedagog
Bc. et Bc. Evžen Nový (73): místopředseda sdružení, terapeut, pomáhající profese, ekonom,
personální poradce, lektor zážitkové pedagogiky
Mgr. Tereza Hradecká (74): pedagog, výchovný poradce, lektor zážitkové pedagogiky
Jitka Šimková (80): koordinátor, pedagog, webmaster
Bc. Vítek Červenka (75): dramatik, terapeut, vychovatel, lektor
Mgr. Vladimír Rozhon (72): pedagog, lektor zážitkové pedagogiky, školní metodik prevence
Jitka Hellerová Pokludová (79): psycholog, pomáhající profese, dětské programy, lektor, tč. MD
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 AKCE V ROCE 2009

ŽIVOT NANEČISTO
ŽNN

Projekt, který napomáhá klientům ústavní výchovy
v přechodu do samostatného života, byl stále pod
odborným vedením SESu. Koncept ŽNN a
motivační cíle tématicky staví na zásadních
životních potřebách, což je práce, bydlení a
možnost, kam se obrátit o pomoc v nouzi. Celý
tým pracoval po celý rok pod pravidelnou
profesionální supervizí. Tříčlenný tým SES zastává
v týmu následující role:
Ondřej Bárta: vedoucí týmu, lektor, pedagog
Kačka Bílková: psycholog, lektor
Evžen Nový: psychoterapeut, lektor
V roce 2009 se zapojilo celkem 19 dětských
domovů, dohromady 132 klientů, 19
vychovatelů a kurzů bylo celkem 10.
V Kurzech pro vychovatele se pokračovalo i v roce
2009. V květnu se uskutečnil kurz s tématem:
agrese – její zvládání a v listopadu kurz s tématem
– odchod dětí z DD (možnosti vychovatele,
hranice, limity, frustrace, podpora). Z hodnocení
vychovatelů vyplývá, že především konkrétní
rozbory situací jsou pro ně velmi přínosné. Kvitují
ale i inspirativní části kurzu, kdy mohou kreativní
dílny nebo hry použít se svými klienty v DD.

Rozpočet projektu

Finanční zdroje

www.sebespolu.net

225 724,00 Kč

Múzy dětem (granty a dotace MŠMT, MPSV,
nadace)
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SES TEACHER
SES TEACHER DD

ZŠ Kaplice, DC Brno, DD Liptál a DD
Ostrov

SES pokračoval i ve vzdělávání učitelů škol. Zvyšovala
se poptávka po kurzech pro vychovatele v DD. SES
komplexně pracoval za podpory Nadace Terezy Maxové
s Dětskými domovy Ostrov a Liptál a s Dětským centrem
Brno. Na kurzech jsme se zaměřovali na předání
informací, učení různých technik, ale i supervizi, která v
DD dosud chybí. Z každého kurzu jsme vždy odeslali
závěrečnou zprávu k vedení zařízení, aby mohlo dojít ke
změnám, které jsou nejen žádané, ale někdy i velmi
potřebné.
Vždy se jednalo o dvou až třídenní kurzy, které byly
protkány tématickými workshopy, teambuildingovými
aktivitami, relaxačními technikami, apod. V realizačním
týmu působili Kačka Bílková, Ondřej Bárta a Evžen
Nový.

Rozpočet:

194 990,10 Kč

Zdroje

Nadace Terezy Maxové, školy a DD
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Ladronka 2009

Zdroje

I na šestém ročníku festivalu volného času nemohl
SES chybět. Opět zajišťoval tvořivou zábavu jak pro
děti, tak i dospělí si mohli vytvořit krásný předmět a
sloužilo jim to i k inspiraci pro práci se svými dětmi ve
volném čase. Kromě naší dílny se na festivalu
prezentovali různé jiné neziskové organizace a
uskupení, která se zabývají problematikou volného
času dětí a mládeže. Mimoto celý festival provázela
show na podiu.

Vlastní zdroje SES

Druhá šance v Plzeňském
kraji

www.druhasance.eu

Během května a června 2009 jsme mimo docházející
klienty, které k nám zasílali sjednané partnerské
organizace: Probační a mediační služba, kancelář
kurátorů města Plzně, sociální odbor Nýřany,
realizovali řadu workshopů pro učiliště, kde se
potýkají z celou řadou problémů. Učňovská mládež je
nejčastěji ohrožena nezaměstnaností a stává se tak
velmi brzy klienty sociální sítě, což si řada z nich
uvědomuje a navázali s námi spolupráci ( SPŠ
dopravní – Křimice, Odborné učiliště umění a designu
Nerudova, OU praktické Vejprnická). V jednom
případě jsme uskutečnili i vícedenní výjezd pro 4
učňovské třídy. Programy byly zaměřené na zlepšení
sociálních a komunikačních dovedností, zlepšení
povědomí o možnostech hledání práce a nácviku
zátěžových sociálních situací (pracovní pohovor,
jednání na úřadech, jednání s nadřízenými).
V Druhé šanci se dařilo vše podle původního plánu,
ba ještě lépe: počet podpořených osob byl o 7 větší
než bylo plánováno a počet úspěšných absolventů
programů dokonce o 13.

Rozpočet

147 982,23 Kč

Zdroje

ESF: SROP, EU, státní rozpočet ČR
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10. veletrh neziskových
organizací

rozpočet

Jako již tradičně jsem se zúčastnili 10. veletrhu
neziskových organizací, kde se kromě NNO z celé
Evropy také uskutečnila řada zajímavých a
inspirativních setkání.
Představili jsme činnost naší organizace a navázali
jsme kontakty s podobně orientovanými neziskovými
organizacemi i mimo ČR.
Tento jubilejní veletrh byl také zajímavý tím, že na
něm vznikal katalog neziskového sektoru, ve kterém
SES samozřejmě nemohl chybět.
Akce se konala 24.4.2009 v La Fabrice.

vlastní náklady SES

SES
FUN FOR KIDS

V rámci Dětského dne s divadlem, který organizovala
spřátelená organizace Qam ve třech městech ČR
( Praha, Brno, Ústí nad Labem) 31.5.2009, byl SES opět
vyzván, aby se postaral o zábavu dětem jak malým, tak
větším. Akce byla cílena pro děti s obtížemi s růstovým
hormonem a konala se v nemocnicích. Naší pracovní
náplní bylo vyplnit čas mezi divadelními představení a to
prostřednictvím dětského koutku pro nejmenší,
keramické dílny, malování na obličej, korálkování
(drátkování a navlékání), malby na sklo a dalších
kreativně-hravých činností. Na všech SESích stanovištích
ale děti tvořily tématicky, výstupem měly být výkresy na
téma divadlo, dětské divadelní scénky nebo divadelní
masky a kostýmy. Celá akce se konala během jednoho
odpoledne a u maminek i dětí sklidila velký úspěch.
16.917,00 Kč

rozpočet
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SES KNOW HOW
PRAHA 6

Na základě loňské zkušenosti nás Praha 6 opět oslovila,
abychom zrealizovali školení pro metodiky prevence škol
Prahy 6. Objednavatelům se líbil i dvoumodulový systém,
a proto se tento systém opakoval. Oba kurzy bylo možné
absolvovat samostatně nebo dohromady. 1. kurz byl více
„zážitkový“, tzn. že v programu převažovaly vlastní
aktivity, 2. kurz se více věnoval reflexím, odborné
průpravě a individuální práci, i v něm se však vycházelo z
modelových situací a prožitků. Oba dva moduly se
uskutečnily na konci listopadu, každý modul byl
dvoudenní.
Cílem kurzu bylo vybavit účastníky kurzu lektorskými a
organizačními kompetencemi pro uskutečnění kurzu pro
školy, případně pro pořádání vlastních kurzů (pracujeme
především formou zkušenostního učení - účastníci budou
programy absolvovat), a obohacení o další způsoby
řešení zátěžových situací na kurzech i ve škole, krizová
intervence a individuální potřeby účastníků; osobní obrany
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.
Kurzy proběhly od 23. do 27.11.2009
45 450,00 Kč

rozpočet
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SUMMER CAMP FUN ART
DD

SES opět ve spolupráci s o.s. Múzy dětem vytvořil
originální dětský tábor pro 15 teenagerů z dětských
domovů.
Ve dnech 8.-18.8. 2009 se v rekreačním středisku ČT
Mořanův mlýn u Vlašimi konal FUN ART SUMMER
CAMP (dále SC 01), pilotní projekt, který si kladl za cíl
vytvořit svobodný prostor, kde se každý mohl cítit
uvolněně a příjemně. Sedmičlenný tým dobrovolníků,
kteří i přes odbornou kvalifikaci (terapeut, pedagog,
sociální pracovníci, studenti VŠ) víceméně zdarma
provázeli klienty celou akcí, nabízel denně otevřené
dílny, jejichž náplň byla tvořena samotnými klienty.
Tančilo se, malovalo, povídalo a hrálo. Program byl
doplněn aktivitami a týmovými hrami , které pořádající
organizace SES celoročně využívá na svých
zážitkových kurzech. Spolupořadatel, o.s. Múzy
dětem, obohatil SC 01 návštěvou osmi umělců, herců
a žonglérů, do programu se zapojili také firemní
dobrovolníci ING. Díky podpoře Nadace Terezy
Maxové dětem vytvořili účastníci olejomalby na
originální velkoformátová plátna. Vzniklé obrazy poté
byly vydraženy a polovina z vydražené ceny se vrátila
autorovi obrazu.
Teenageři si také zahráli hru „Tvoje jistota“, jejíž
průběh jim zábavnou, soutěžní formou zprostředkoval
význam pojištění v lidském životě.
123 316,46 Kč

Rozpočet
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SES CLASS
ZŠ PETŘINY

Kurzy prožitkové pedagogiky pro žáky šestých tříd ZŠ
Petřiny. Jádro programu těchto kurzů leží na
intenzivním zážitku. Program je koncipován podle
osvědčené metodiky pro osobnostní rozvoj ve
skupině.
Děti si během kurzů vyzkouší fungování v jiných
skupinách, než ve kterých jsou zvyklí, což děti vedlo
k tomu, že i „přirozené autority“ poznaly jinak a nově
další „lidi ze třídy“. Je zde možnost rozvinout a
upevnit vztah k třídní učitelce, která je na kurzu vždy
přítomná.
Jelikož jsme si vědomi důležitosti „seznamovacích
kurzů“ pro další vývoj a dynamiku třídy, školám je
nabízíme a s kurzy je spokojenost veliká.
Kurzy se uskutečnily tři: 6.A odjížděla 31.8. a vracela
se 3.9.2009, 6.B odjížděla 7.9 a vracela 10.9.2009 a
6.C odjížděla 14.9. a vracela 17.9.2009.

Rozpočet

100 276,70 Kč

EUROSCOLA

Soutěž Informační kanceláře Evropského parlamentu,
který byl určený pro žáky středních škol o zájezd do
sídla Evropského parlamentu do Štrasburku. Do
soutěže se mohl zapojit kterýkoliv student 2. až 4.
ročníků SŠ, který se zaregistroval na vytvořené
stránky a odpověděl na 10 otázek. Soutěž probíhala
od 23.2.2009 do 16.3.2009 v celé ČR a SES celou
soutěž koordinoval.
Výherci si kromě výletu do Štrasburku mohli ve
společnosti studentů z jiných zemí procvičit cizí jazyk
a získat nové zkušenosti.

Rozpočet

63 320,39 Kč

www.sebespolu.net

www.sesdd.cz

.
SES, SEbe-Spolu

www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178

ses@sebespolu.net

EUROCARTOON

Rozpočet

www.sebespolu.net

V březnu 2009 došlo k vyhlášení vítězů v každém
členském státě EU. Za Českou republiku do Bruselu
letěla Ester Nemjoová, která tam soutěžila o celkové
vítězství.
Nicméně ale i ti účastnící, kteří v projektu Generálního
ředitelství Evropské komise, jehož byl SES
koordinátorem v ČR, neuspěli, dokázali vytvořit
působivé komiksové příběhy, které rozhodně stojí za
to shlédnout.
Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli být součástí této
akce, která byla přínosná nejen pro mladé tvůrce, ale i
pro ty starší, kteří se nad jejich výtvory na téma
Evropa a občanství zamysleli.
85 921,59 Kč
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OUT OF HOME

www.sebespolu.net

Třetí ročník hudebně vzdělávacího festivalu OUT of
HOME, který chce upozornit na problematiku neřešené
integrace dětí z dětských domovů do společnosti ve
chvíli, kdy tyto ústavy opustí, se v roce 2009 konal ze
dvou částí. Sobotní bojová hra po Praze pro 170 dětí
z dětských domovů a večerní kulturní program jak pro
tyto děti tak i pro veřejnost.
Přípravu a realizaci bojové hry po Praze měl za úkol
SES. Tato hra na desti stanovištích po Praze dětem
suplovala reálné životní nástrahy a překážky. Děti musely
vést pracovní pohovory, zakládaly účty v bance, byly se
podívat v Domě na půl cesty...
Akce se konala od 5. do 7. června 2009, závěrečné
vyhlášení a koncert se konal v La Fabrice v Holešovicích.
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SUN-C

Ve spolupráci s o.s. Tilia a za finanční podpory nadace Slunečnice se mohl uskutečnit projekt, který byl zaměřen na mládež opouštějící z důvodu plnoletosti dětské domovy. Absolvováním 10 kurzů během 10ti měsíců, které absolvovalo max. 15 osob ve věku 15 až
18 let, v průběhu jednoho roku získali účastníci znalosti a dovednosti potřebné pro aktivní zapojení do
každodenního života občanské společnosti, které
v běžných funkčních rodinách získávají přirozenou
cestou. Program se skládal z aktivit vzdělávacího
charakteru (civilizační a kulturní hodnoty na nichž je
budována současná Evropa, prevence kriminality,
protidrogová politika) a aktivit sociální integrace (seznámení se s kulturou jiných národů a etnických
menšin tj. prevence rasistických, xenofobiích a extrémistických postojů, výchova k toleranci, respektování
lidských práv, rovnost mužů i žen, výchova k úctě k
přírodnímu a kulturnímu prostředí a k ochraně kulturních a uměleckých hodnot, uvědomění si příslušnosti k regionu s jeho veškerým kulturně ekonomickým bohatstvím, obeznámení se s mechanismy
trhu práce).
Klienti si vedli vlastní Portfolia (šanon se 100ks
euroobalů). Tato Portfolia obsahovala:
- písemnou osnovu každého víkendu
- veškeré pracovní listy k dílnám či jiným
programům
- vlastní poznámky, výtvarné práce, komentáře a
jiné písemnosti
- zadání individuálních úkolů a jejich vypracování
- reflexe ke hrám, případně návody, postřehy a
zpětnou vazbu, dotazníky
Portfolia měla především poskytovat kvalitní zpětnou
vazbu a sebehodnocení, které umožňuje účastníkům
další rozvoj, jsou i nástrojem, jak sledovat efektivitu
naplňování cílů.

Rozpočet
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•

správa sdružení 2009

Na výroční schůzi SES se sešli téměř všichni členové sdružení. Kromě zprávy o činnosti, o
které byli členové informováni průběžně během roku, byli ve svých funkcích předsedy a
místopředsedů sdružení potvrzeni Ondřej Bárta, Evžen Nový a Kačka Bílková. Bylo rovněž
schváleno rozšíření stanov sdružení o další cíle.

•

Hospodaření

SES pokračoval ve spolupráci s externí účetní Milenou Petrtýlovou i v profesionálním vedení
nákladů a výnosů i v podvojném účetnictví v samostatných zakázkách, které odpovídají dílčím
aktivitám sdružení.

www.sebespolu.net

www.sesdd.cz

.
SES, SEbe-Spolu

www.sebespolu.net
Praha 6, Na Kuthence 11/826
IČO: 26629691
tel.739 073178

ses@sebespolu.net

Děkujeme všem klientům, pracovníkům, zaměstnancům. 20/2/2010
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Váš SES.
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