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1. Údaje o organizaci
název: EduArt, umění vzdělávat, z. ú.
sídlo: Polská 307, Česká Ves, 790 81
identifikační číslo: 06265952
právní forma: zapsaný ústav
ředitel (statutární orgán): Mgr. Dominik Liberda
kontakty: www.eduar .cz I ins tut@eduar .cz I 735776765 I 115-4486320247/0100

2. Úvodní slovo ředitele
Vážení přátelé,
první výroční zpráva neziskové organizace EduArt – umění vzdělávat, z.ú. hodno činnost
organizace za pouhých pět měsíců. Byla založena v srpnu roku 2017 a zapsání do veřejného
rejstříku bylo vyústěním několikaměsíčních příprav konkrétních nezbytnos (například tvorba
webových stránek, volba správní rady či ředitele organizace) a debat o budoucím poslání,
vizích a cílech EduArtu.
Oﬁciálně jsme činnost zahájili dobrodružným příměstským táborem Transamerika, který
proběhl v druhé polovině srpna v obci Lipová – lázně. Veřejnost jsme o vzniku naší organizace
a některých budoucích ak vitách informovali na Kejklířské slavnos na jesenickém náměs ,
kde jsme připravili výtvarně krea vní dílny pro dě , a přes sociální sítě.
Během následujících setkání týmu dobrovolníků činných v EduArtu jsme hledali další
konkrétní cesty, kterými se vydáme a rozpracovávali jednotlivé kroky. V říjnu jsme zahájili tři
pravidelné ak vity - kroužky zájmového vzdělávání a během podzimu a zimy uspořádali
několik příležitostných akcí pro širokou veřejnost.
Díky nasazení řady dobrovolníků se podařilo činnost organizace rozhýbat bez dotací
jakýchkoliv ﬁnančních darů. Věřím, že se nám díky tomuto nadšení podaří i v roce 2018
postupovat k cíli a činit v jesenickém regionu dostupné výchovné a vzdělávací činnos pro
dě a mládež a realizovat či podporovat ak vity pro rodiny a místní komunitu.
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3. O EduArtu
Kdo jsme a kam směřujeme
Jádro týmu tvoří lidé pestří ve svých zájmech, zkušenostech a vzdělání a naopak si blízcí
v představách školního i zájmového vzdělávání, v přístupu k dětem, mladým lidem a rodině.
Naše idea vzdělávání se opírá o tyto základní body:
● důvěra v dítě a v mladého člověka,
● silná pozi vní osobnost (vzor) vychovatele,
● partnerský přistup, asistence,
● pozi vní klima, fungující vztah dítěte a vychovatele,
● výchova k obecně lidským hodnotám.
V současnos se naše kroky a činnos upírají k těmto cílům:
● zajištění dostupné výchovné a vzdělávací činnos pro dě a mládež opírající se o koncept
pozi vního vzdělávání a preven vní systém Dona Boska, zahrnující výchovu k obecně lidským
a křesťanským hodnotám,
● realizace, podpora a rozvoj inova vních forem edukace ve formálním i neformálním
vzdělávání na Jesenicku,
● realizace činnos k podpoře rodin a posílení rodinných komunit i kulturního života
v regionu.
Plánované činnos k naplnění výše uvedeného poslání:
● kroužky zájmového vzdělávání,
● pobytové akce a tábory pro dě , mládež a rodiny,
● programy pro školy a třídní kolek vy – pobytové i přímo na školách: adaptační kurzy,
environmentální, osobnostně-sociální, regionální výchova,
● přednášky, semináře a workshopy pro pedagogy a vychovatele,
● pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnos ,
● osvětová činnost pro odbornou i laickou veřejnost,
● pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí pro veřejnost,
● pravidelné i příležitostné ak vity rodičů s dětmi.
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4. Aktivity EduArtu
Jako první ak vita byl uskutečněn letní příměstský tábor Transamerika. Do příš ch let
organizace plánuje v pořádání letních příměstských táborů pro dě ve věku 5 – 11 let
pokračovat a navýšit jejich počet.
Dále začaly pravidelně probíhat tři zájmové kroužky a uskutečnilo se několik příležitostných
akcí pro veřejnost, zejména pro rodiny s dětmi. V září a říjnu proběhly tři adaptační kurzy.

4.1.

Kroužky zájmového vzdělávání

Pravidelné kroužky jsou nesoutěžní formou průběžné práce s dětmi, ve které je předmětná
činnost především nástrojem pro celostní osobnostní rozvoj dítěte a vytváření pozi vních
mezilidských vztahů.
Realizujeme tyto kroužky:
● Divadlení, k rozvoji i pobavení
▪

pro dě 3-9 let

▪

drama cké hry a ak vity pro rozvoj osobnos , vztahů a krea vity

▪

kroužek navštěvovaly 4 dě

● Fotbal pro život
▪

pro dě 5 – 8 let

▪

činnos zaměřené na osobnostní a pohybový vývoj dítěte, rozvoj
vztahů, kolek vu a individuálních i týmových schopnos

▪

kroužek navštěvovalo 7 dě

● V přírodě v pohodě
▪

pro dě 6 – 12 let

▪

probouzení a prohlubování zájmu o přírodu u dě , rozvíjení
tábornických dovednos přirozenou a hravou formou

Tyto naše kroužky zahrnují nabídku další nadstavbové činnos (turnaje, soutěže, pobytové
akce a tábory).
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4.2. Programy pro školy
● Adaptační programy
Nastupující školní třídu vnímáme jako svébytnou komunitu mladých lidí s obrovským vnitřním
potenciálem. K rozvinu všeho dobrého a k prevenci nezdravých jevů ve třídě využíváme
principy zážitkové pedagogiky. Uvědomujeme si, že počáteční nastavení zdravého klimatu
není jedinou, zároveň je však nutnou podmínkou pro budoucí zdárný průběh učebních a
vztahových procesů ve třídě.
V měsíci září jsme navázali spolupráci se základní školou v České Vsi a uspořádali pro její žáky
šestých tříd postupně dva adaptační kurzy. V říjnu jsme vedli adaptační kurz pro kvintu
jesenického gymnázia.
● Jednodenní programy
Dne 31. 10. 2018 jsme ve spolupráci s jesenickými MKZ a IC Katovna uspořádali akci Prožít
Dušičky. Program byl připraven v dopoledních hodinách pro žáky 4. a 5. ročníků ZŠ a pro
širokou veřejnost odpoledne. Večer se odehrála dobrodružná hra v ulicích Jeseníku a den byl
zakončen tema ckým koncertem Ondřeje Kozáka. Program navš vilo okolo 150 dě a jeho
cílem bylo poukázat na skutečnou podstatu svátku zemřelých, vést k zamyšlení nad smr jako
součás života. Do budoucna bychom chtěli nabídku jednodenních programů rozšířit a v
nabídce se zaměřit na další české svátky.

4.3.

Tábory

V srpnu se uskutečnil dobrodružný příměstský tábor Transamerika. Příměstský tábor je na
jedné straně službou pro rodiče, kteří o prázdninách řeší problém s nedostatkem dovolené a
umístěním dítěte. Potenciál táborů však vnímáme také v intenzitě rozvoje vztahů a prožitků.
Držíme se principů zážitkové pedagogiky.
V příš ch letech opět plánujeme nabídku příměstských táborů rozšířit. Táborů se zúčastnilo
22 dě ve věku 5 – 11 let.

4.4.

Příležitostné akce

EduArt chce vytvářet nebo se podílet na veřejných akcích, které mají vedle
kulturně-společenského významu naplňovat zejména cíle v oblas výchovy (včetně
hodnotové výchovy), vzdělávání, budování vztahu k regionu i podpory komunitního a
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rodinného života. V listopadu se na Rejvíze uskutečnila akce Ozvěny svobody připomínající
událos a hodnoty 17. listopadu, v prosinci pak akční Mikulášská besídka s příběhem, Živý
Betlém a Silvestr pro rodiny.

5. Přehled hospodaření v roce 2017
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