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Základní charakteristika spolku
Účelem spolku je podporovat fyzické, psychické, sociální a duchovní zdraví
dětí, rodin a komunity, chránit přírodu a kulturní dědictví.
Toho spolek dosahuje zejména:
1.
naplňování pedagogické koncepce České republiky
2.

pořádáním táborů a volnočasových a sportovních aktivit pro děti a
mládež,

3.

provozem komunitní zahrady,

4.

podporou slaďování rodinného a pracovního života,

5.

podporou mezigeneračních aktivit,

6.

podporou zdravého a udržitelného životního stylu,

7.

výchovou dětí a veřejnosti k ochraně životního prostředí,

8.

podporou kulturních, rukodělných a řemeslných činností,

9.

posilováním sounáležitosti s místní komunitou,

10. pořádáním kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí pro veřejnost.

Všichni členové spolku mají stejná práva a povinnosti a jsou nejvyšším orgánem
spolku. Ze svého středu si volí tříčlennou Radu spolku, která je jeho výkonným

orgánem. Rodiče dětí tak určují směr vedení spolku a zároveň se intenzivně
podílejí na jeho dalším rozvoji.
Spolek v pravidelně zaměstnává 4 lektory, provozní, údržbáře a účetní. Během
letních prázdnin se počet lektorů zvyšuje. Spolek poskytuje pravidelnou péči pro 10
předškolních dětí, 12 dětí a jejich rodičů do 3 let a 22 školních dětí. Dopad činnosti je
však celorodinný a mezigenerační a to především díky neformálnímu setkávání,
které buduje sounáležitost ke komunitě. Spolek vykonává svou činnost na konci
ulice Střelnice, v Brně, městská část Líšeň. Jako zázemí pro veškeré spolkové
aktivity slouží zrekonstruovaná hospodářská budova s přilehlou zahradou.
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Historie spolku
Skupina rodičů se na jaře roku 2019 rozhodla založit vlastní lesní klub, který by
odpovídal jak jejich představám o spokojeném dětství, tak potřebám pedagogů, ale
především přáním dětí. Založili proto spolek Zlámanky z.s., dle místa, kde se tato
skupina rodičů seznámila. S nadšením se pustili do opravy staré hospodářské
budovy, kterou jim poskytla rodina Belcredi. Zarostlou zahradu na okraji lesa
proměnili na malý ráj pro děti i dospělé. Většina prací byla prováděna svépomocí a
financována z bezúročných půjček členů spolku. Po velmi intenzivních 3 měsících
byl lesní klub Divočina v září roku 2019 uveden do provozu. Společně s lesním
klubem se otevřel i klubík pro rodiče s malými dětmi Divočákův Pelíšek, Lesní škola
pro individuálně vzdělávané děti Divoká škola, Kroužek pro školáky Divočáci a
Stodola se stala místem komunitního setkávání.
Budoucnost spolku
Spolek chce i nadále rozšiřovat portfolio nabízených služeb pro místní komunitu.

Cílem spolku je být kvalitním a dostupným komunitním poskytovatelem péče pro
děti.
Vedení spolku jej chce v následujících letech ekonomicky stabilizovat, zejména pak
splatit půjčky, díky kterým byl spolek založen.

Přehled aktivit spolku
Klubík pro rodiče s malými dětmi Divočákův Pelíšek
Adaptační kroužek Liščata
Kroužek pro školáky Divočáci
Polytechnický kroužek Dřevák
Komunitní centrum Stodola
Akce pro veřejnost
Klubík pro rodiče s malými dětmi Divočákův Pelíšek
Pelíšek je klubík pro děti 2-3 let za doprovodu dospělé osoby. V tomto školním roce
se uskutečnily tři bloky, které dohromady navštívilo 36 dětí. Kroužek má kapacitu 12
dětí a slouží jako příprava pro pravidelnou předškolní docházku. Děti si zvykají na
rituály v blízkosti jejich nejbližších, což jim umožňuje následný snadnější přechod
bez asistence rodičů. Děti společně s průvodkyní vytvářely domácí kosmetiku, pekly,
malovaly a tvořily.
Adpatační kroužek Liščata
Kroužek s kapacitou 10 dětí umožňuje postupný přesun dětí z Divočákova Pelíšku
mezi školkové děti. Děti se pod vedením pedagožky setkávají jednou týdně v 3
hodinovém dopoledním bloku a zkoušejí si jaké to je být poprvé sám bez doprovodu
rodičů. Kroužek byl plně obsazen.
Kroužek pro školáky Divočáci
Pro školní děti ve věku 6-11 let se každý čtvrtek konal přirodovědný a tábornický
kroužek Divočáci, který navštěvovalo 10 dětí. Děti prozkoumávaly les, dozvídaly
se mnoho nového o zvířatech, ptácích, květinách, stromech i drobné žouželi. Učili
se, jak se jim můžeme přiblížit a jak jim pomáhat. Hrály hry, abychom protáhli tělo,
procvičovaly hlavu a užívali si společnou radost.
Polytechnický kroužek pro školáky Dřevák
Kroužek pro děti školního věku s kapacitou 10 dětí zaměřený na rukodělnou
činnost. Probíhal co 14 dní v 2.5hodinových blocích. Děti pod vedením lektora
pracovaly s běžnými nástroji na kov a dřevo a po každé lekci si domů odnesly svůj
vlastní výrobek.
Komunitní centrum Stodola

Už při samotném budování zázemí spolku se mezi komunitou rodičů, jejich prarodičů
a přátel utvořila pevná přátelství, která zdaleka přesáhly rámec dětských aktivit.
Přátelé se začali spontánně scházet a využívat tak zázemí spolku k různorodým
aktivitám. Někteří zde cvičí jógu, meditují, rozvíjí se v duševních oblastech, nebo jen
probírají dění dnešního světa. Ženy všech věkových kategorií se scházejí při tzv.
přástkách, tvoří, pečou, šijí, vzájemně se inspirují a podporují.
Všem členům spolku je Stodola k dispozici pro pořádání narozeninových oslav
i přátelských setkání.
Příměstské tábory
V tomto roce spolek uspořádal 7 turnusů tematických příměstských letních táborů:
Kouzelný les, Dary přírody, Z pohádky do pohádky, Lesní múzy, Hravě v přírodě,
Sporťáček a Sporťák..
Akce pro veřejnost
Začátek roku byl poznamenán pandemií koronaviru, nebylo tedy možné pořádat
žádné společenské akce. První akce roku se tedy konala až v prosinci při
tradičním Adventním tvoření.

Pracovníci spolku
Spolek v pravidelně zaměstnává 4 lektory, provozní, údržbáře a účetní.

Ostatní pracovníci
Spolek je veden tzv. Organizačním týmem, vedeným předsedkyní a ředitelkou Mgr.
Evou Kotyzovou, místopředsedkyní a provozní Mgr. Klárou Pavlíkovou, pokladnicí
Ing. Veronikou Hložánkovou, tajemnicí a koordinátorkou Mgr. Alenou Kuklovou a
tajemnicí Mgr. Lenkou Vyzourkovou.
Organizační tým svou prací umožňuje chod veškerých aktivit spolku, dbá na soulad
s právními předpisy, řídí spolkové finance, komunikuje navenek i vůči členům spolku
a vytváří strategii fungování a směřování spolku. Pro organizační tým byl tento
pandemií postižený rok velkou výzvou, kterou ale považují za úspěšně překonanou i
díky podpoře a solidaritě dalších členů spolku.
Hospodaření
Při svém založení spolek nedisponoval žádnými finančními prostředky. Veškerý
kapitál do něj vložili formou bezúročných půjček jeho členové. Z těchto prostředků se
vybudovalo spolkové zázemí a veškeré vybavení pro aktivity spolku. Organizační
tým pracuje s plánem rozvržení splacení půjček, který se i přes nelehkou situaci
způsobenou pandemií koronaviru daří plnit. Organizační tým i členové spolku se
aktivně podílejí na fundraisingu a to jak formou soukromých grantů tak dotací z

veřejných prostředků.

