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Úvodní slovo
koordinátorky
projektu Mgr.
Jany Klodové

Úvodní slovo

Úvodní slovo
Vznik projektu
Naše činnost vznikla na základě lokálních potřeb rodin a také potřeb skupiny kolem aktivního
a respektujícího rodičovství a alternativ ve vzdělávání dětí. Tyto potřeby byly zjištěny na
základě osobní komunikace s rodinami a jednotlivci a skrz facebookovou skupinu Domácí a
komunitní vzdělávání v Pobeskydí, za tímto účelem zřízenou. Doposud jsme práci v komunitě
a s dětmi provozovali jako fyzická osoba a to od roku 2018.
Na základě rostoucího zájmu a nových potřeb jsme v dubnu 2020 založili spolek a zahájili
rekonstrukci venkovních a vnitřních prostor.

Obecná charakteristika
Jsme komunitní prostor, kde vytváříme vztahovou síť. Chceme být spolu a učit se od sebe
navzájem. Respektovat životní cestu druhých a zároveň jít společně.
Jsme vzdělávací prostor, kde reagujeme na konkrétní potřeby rodin a dětí v daném čase na
daném místě. Učíme se jeden druhému naslouchat, pochopit se a dávat si vzájemný respekt.
Jsme tým, kde nevytváříme hotové, ale zveme druhé do akce a prohlubujeme spolupráci.
Naše touha je propojit osobní, rodinný, profesní život a přiblížit se celistvosti v těchto
oblastech. Komunitní prostor Malina je tak místo, kde žijeme své osobní hodnoty.
Cíle spolku:
•

vytvářet komunitní život,

•

inspirovat se k přirozenosti a jednoduchosti života,

•

učit se v přírodě a skrze přírodu,

•

zvyšovat povědomí o aktivním a respektujícím rodičovství a alternativách ve
vzdělávání dětí,

•

mezigeneračně se obohacovat v nejrůznějších oborech a oblastech života.

Obsah naší činnosti
Společně svou cestou, z. s. provozuje Komunitní prostor Malina, je to prostor, kde vytváříme
komunitní život a usilujeme o propojení rodin v místě působnosti a také navázání spolupráce
s obcí, místní školou a místními občany, kteří jsou ochotni sdílet své zájmy či profesi.
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Úvodní slovo
Sdružujeme zde rodiny se zájmem o vzdělávání. Pořádáme jednorázové i pravidelné akce
jako jsou přednášky, kurzy, sousedské slavnosti. Od srpna 2020 byl spuštěn provoz kroužků
pro děti ve věku 2-12 let. Kroužky navštěvují místní děti, děti z blízkého okolí a nedalekých
měst. Školákům v individuálním vzdělávání nabízíme ucelený koncept: Svobodné odpolední
učení. Připravovaný lesní klub zahájí svou činnost na jaře 2021.
Volnočasové kroužky v Komunitním prostoru Malina jsou charakteristické odborností svých
lektorů. Vyhledáváme odborníky v oboru, kteří mají rádi děti a dokážou jim zajímavým
způsobem nabídnout prožitek ze všech školních předmětů, které se v pojetí lektorů prolínají.
Děti se tak setkávají nejen s pohybem a uměním, ale také s přírodními vědami, jazyky a
matematikou a manuální zručností.
Vytváříme tuto volnočasovou činnost, kterou propojujeme zároveň s primární prevencí a
vytváříme tak smysluplný celek a efekt obou násobíme. Primární prevence ve škole
zprostředkuje dětem potřebné informace a skrz skupinovou dynamiku prožitek. Následně ve
volnočasové činnosti, kterou vede tentýž lektor, je možné prohloubit s dětmi vztah a navázat
v osobních rozhovorech. Takto může mít prevence ve spojení s volnočasem trvalý vliv na
životy dětí. Zde jsme navázali spolupráci s organizací KAM.

Realizovaná činnost a proběhlé akce
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Realizovaná činnost a proběhlé akce
V rámci komunitní činnosti proběhlo:
•

letní sousedská zahradní slavnost,

•

sezonní brigáda 2x,

•

bazárek (ne)prodej,

•

přednáška pro rodiče na téma Introverti,

•

správa facebookové skupiny Domácí a komunitní vzdělávání v Pobeskydí:
o

226 členů,

o

pořádání pravidelných srazů.

V rámci vzdělávání v Malině:
•

kroužky pro děti 2-12 let:
o

9 lektorů,

o

6 kroužků,

o

32 dětí,

•

setkávání maminek s dětmi,

•

individuální doučování dle poptávky,

•

koncept odpolední školy pro domškoláky dle poptávky,

•

srazy příznivců domácího a komunitního vzdělávání v Pobeskydí 2x ročně.

Připravovaná činnost a akce v roce 2021
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Připravovaná činnost a akce v roce 2021
V rámci komunitního prostoru připravujeme tyto činnosti:
•

na jaře vzdělávací kurz pro rodiče – Výchova bez poražených,

•

v létě sousedskou zahradní slavnost,

•

na podzim sezónní brigádu,

•

v zimě kreativní tvoření se sousedy,

•

přednáškovou činnost (např. interaktivní cestopis, moudrost lesa – moderovaná
procházka),

•

exkurze v Komorní Lhotce (u myslivce, u včelaře, u farmáře, u zemědělce).

V rámci vzdělávacího prostoru tyto činnosti:
•

lesní klub 1-3 dny v týdnu dle poptávky,

•

příměstský letní tábor,

•

den otevřených dveří,

•

primární prevenci dle poptávky rodin a škol.

Případná realizace dalších akcí, které vzejdou z podnětů a potřeb komunity.

Organizační tým
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Organizační tým
Mgr. Jana Klodová
-

funkce v projektu: zakladatelka spolku, pedagogická koncepce, koordinace projektu,
lektorská činnost

-

vzdělání: Mgr. Občanská výchova pro 2. st. ZŠ a pedagogika pro SŠ, Mgr. Výchova
ke zdraví (primární prevence) a křesťanská výchova pro 2. st. ZŠ,; kury, Hejného
matematiky (40h), kurz celistvé pedagogiky F. Ketta (200h), kurz Montessori
pedagogiky (40h), kurz Etické výchovy, Sebezkušenostní vzdělávání Spiralis –
rozvíjím svůj svět (kompetence k podnikavosti, prezentační a komunikační
kompetence)

-

odborné zkušenosti: pedagog na všech stupních (jesle, MŠ, ZŠ, SŠ), lektor primární
prevence KAM, autor metodik v rámci EU projektu „Výchova demokratického občana“

-

praxe v NNO: ADRA: dobrovolník v kojeneckém ústavu, člen dobrovolnického
středoškolského klubu; člen neformální divadelní skupiny – benefice pro NNO
Podané ruce; 2x podpořený projekt z dotace Make a conection

Mgr. Nikol Maďová
-

funkce v projektu: zakladatelka spolku, PR, administrativní činnost

-

vzdělání: Mgr. Kulturní dědictví v regionální praxi

-

odborné zkušenosti: referent pro vědu, spolupráci s praxí a ediční činnost na
Slezské univerzitě v Opavě, Fakultě veřejných politik v Opavě

-

praxe v NNO: CASD člen kongresového týmu

Andrea Grunová, DiS.
-

funkce v projektu: zakladatelka spolku, lektorská a administrativní činnost

-

vzdělání: DiS. Ekonomicko-právní činnost; kurz Montessori Go Kids

-

odborné zkušenosti: nákupčí, business support a logistika ve firmě Wistron, stáž na
Magistrátě Frýdek-Místek na odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

-

praxe v NNO: ADRA: dobrovolník na dětském oddělení, prodej v charitativním
obchůdku, člen dobrovolnického středoškolského klubu; práce s dětmi ve skautu 5 let

Organizační tým

06
Lektoři a průvodci:

Ing. Roman Kloda, Milan Kloda – polytechnická výchova, matematika, fyzika, robotika
Bc. Ellen Klodová – hudební nauka, housle, klavír, zpěv
Mgr. Hedwiga Kašlík – cizí jazyky (angličtina, němčina), hudba a zpěv
Mgr. Lucie Činčalová, Ph.D. – chemie a přírodní vědy
Mgr. Lucie Chládková – český jazyk a komunikace
Andrea Čočková – přírodní vědy, výtvarná a polytechnická činnost, průvodce v lesním
klubu
Iveta Rudrichová – hudební a výtvarná činnost pro nejmenší

Externí spolupracovníci (právnické a fyzické osoby) a jejich
podíl na projektu:
Bc. René Grund – bezpečnostní technik
Aleš Maďa – grafik
Ing. Zdeňka Skarková – účetní
Mgr. Lukáš Sabela – administrativní činnost
Ing. Roman Kloda – údržba a správa majetku
Mgr. Jakub Chládek – přednášková činnost
Bc. Petra Raszková – zdravotník
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Multimediální zdroje

Multimediální zdroje
Facebook: www.facebook.com/komunitaMalina/
Web: www.kpmalina.cz
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=FNsDIg-h7w0
(přehledné shrnutí činnosti za minulý rok a plány pro následující období)
Na youtube je také umístěn rozhovor pro Český rozhlas Ostrava a promo video spolku.
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Financování projektu

Financování projektu
Spolek Společně svou cestou, z. s. vytváří bezplatně komunitu Domácí a komunitní
vzdělávání v Pobeskydí, kterou spravuje na facebooku a organizuje pravidelná setkání. Dále
bezplatně vytváří komunitu v sousedství svého zázemí. Rodiče z těchto skupin jsou příjemci
našich služeb, z jejichž členských příspěvků, které jsou odměnou za tyto služby, pokryjeme z
90% mzdy lektorů a větší část některých dalších fixních nákladů.
Všichni členové řešitelského týmu a někteří externí spolupracovníci přispívají také
dobrovolnickou prací, každý průměrně v rozsahu 10 hodin měsíčně.
Po dvou letech činnosti bude spolek moci žádat o dotace skrz MAS u EU nebo MŠMT.
V roce 2020 jsme získali dotaci u organizace ASI pro udržitelnost v roce následujícím.
Děkujeme také osobním dárcům za finanční a hmotné dary. Děkujeme CASD za kancelářské
a výtvarné potřeby.
V roce 2021 bude probíhat dokončení a vybavení zázemí za finanční podpory nadace
Zeměkvět.
Spolek Společně svou cestou, z. s. také moc děkuje všem dárcům za věcné dary.

