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Zhodnocení poslání, cílů a principů za rok 2015
Služba : Denní centrum pro děti a mládež
Dne 2.2. 2016 se sešel tým pracovníků Denního centra aby zhodnotil základní poslání a cíle služby.
Poslání Denního centra
Využití volného času dětí a mládeže pomocí zájmových, vzdělávacích a poradenských aktivit, které
vedou ke snížení sociálně negativních jevů.
Cíle Denního centra
- Nabídnout dětem a mládeži smysluplné trávení volného času.
- Mít a zvládat vztahy s vrstevníky, dospělými, ale i vztahy partnerské.
- Získání přístupu ke službám, zaměstnání a právům.
Principy
- Individuální přístup
- Vzájemná komunikace
- Jasná pravidla
- Bezpečí
Po celý rok 2014 probíhaly v Denním centru zájmové kroužky – rukodělný, výtvarný, PC, vaření a
taneční. Pravidelně naši uživatelé využívají pomoc při přípravě na vyučování (psaní domácích úkolů,
doučování, ale i příprava na přijímací zkoušky). Tato služba je kladně hodnocena ze strany školy i
rodičů. V průběhu roku jsme také navštívili několik výstav, společenských a kulturních akcí ve
Žďáře nad Sázavou a v Jihlavě (Taneční soutěž Amen Khelas).
V době prázdnin pořádá DC poznávací a turistické výlety do blízkého okolí. Těchto akcí se v
některých případech aktivně zúčastňují i rodiče našich uživatelů.
Hodnocení cílů za rok 2015
Cíl

Způsoby naplnění cíle

Termín plnění

Masopustní rej masek

Výroba masek, příprava
2015 únor
kulturního programu. Zapojení SPLNĚNO
rodičů do této aktivity při
přípravě masek a aktivní účast
při hodnocení masek jako

porota
Taneční soutěž Amen Khelas

Příprava a nácvik tanečních
skladeb ve spolupráci s OS
„Jdeme společně“

2015 březen
SPLNĚNO

Soutěž o nejlepší čarodějnici

Výroba kostýmů, hodnocení

2015 květen
SPLNĚNO

Poznávací a turistické výlety

Výběr vhodných lokalit, aktivní 2015 červenec a srpen
účast rodičů, případně OS
SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ – do akcí
„Jdeme společně“
se nezapojilo Občanské
sdružení, pouze rodiče.
Výlety : Jihlava ZOO, Podlesíčko,
Polnička

Vánoční besídka a tříkrálové
zpívání

Příprava tanečních a recitačních 2015 prosinec
vystoupení za spoluúčasti
SPLNĚNO
rodičů

Občanské sdružení „Jdeme společně“ přestalo fakticky fungovat, ale spolupracovali jsme s rodiči
uživatelů, kteří se aktivně zúčastnili některých akcí při přípravě, hodnocení i organizaci.
Vize pro rok 2015 nebyly stanoveny
Stanovení krátkodobých cílů pro rok 2016
Cíle

Způsoby naplnění

Termín plnění

Masopustní rej masek

Výroba
masek,
příprava Únor 2016
kulturního programu. Zapojení
rodičů do této aktivity při
přípravě masek a aktivní účast
při hodnocení masek jako
porota.

Taneční soutěž Amen Khelas

Příprava a nácvik tanečních Březen 2016
skladeb ve spolupráci s rodiči.

Příprava na vyučování

Doučování,
psaní
úkolů, Průběžně během roku 2016
příprava na přijímací zkoušky,
spolupráce se ZŠ.

Dětský den

Účast na Dnech Žďáru, příprava Červen 2016
dětského dne v DC za
spolupráce rodičů.

Poznávací a turistické výlety

Výběr vhodných lokalit, aktivní Červenec a srpen 2016
účast rodičů

Dny otevřených dveří

Návštěva školských zařízení při Září 2016
dnech otevřených dveří, pomoc
při volbě studia.

Festival služeb v ZR

Příprava tanečního vystoupení, Září 2016
reprezentace DC.

Soutěžní a sportovní odpoledne Příprava programu soutěží, Průběžně během roku 2016
vyhodnocení za účasti rodičů
Mikulášská besídka

Příprava kulturního programu – Prosinec 2016
taneční vystoupení, recitace,
písničky za účasti rodičů

Vánoční besídka

Příprava tanečních a recitačních Prosinec 2016
vystoupení
za
spoluúčasti
rodičů

Vize pro rok 2016
Otevření DC veřejnosti v dopoledních a večerních hodinách.
Pokusit se obnovit činnost a spolupráci s Občanským sdružením „Jdeme společně“.
Nátěr plotu kolem celého areálu.
Ve Žďáře nad Sázavou dne 3.2. 2016
Mgr. Igor Krhovský
Vedoucí Denního centra

