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Tento projekt byl realizován za finan ní podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá
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Jako skupina mladých lidí jsme se v minulosti pravidelně scházeli již několik let, abychom
společně trávili volný čas. Podnikali jsme různé akce, na které jsme zvali také naše
kamarády. Dohromady jsme hráli různé deskové hry, kroket, petanque, fotbal a jiné sporty,
pořádali jsme diskusní večery a promítali filmy. Několikrát do roka jsme společně vyrazili na
mládežnické festivaly po celé ČR. Zázemí pro naše společná setkání nám poskytl Sbor
Jednoty bratrské v Dobrušce, který nám propůjčil pro naše aktivity svoji klubovnu.

volnočasový klub Vješák

Myšlenka založení volnočasového klubu se zrodila při ukončení místního
volnočasového klubu , který provozovalo o.s. Orlodění. Klub byl ukončen
na jaře v roce 2009, čímž se uzavřelo jediné veřejné místo, kde mohli mladí lidé atraktivním,
ale zdravým způsobem trávit svůj volný čas.

Vješák
Střecha Střecha

V ŠÁKJE
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K 1. 6. 2009 jsme podali žádost o grant na Českou národní agenturu Mládež. Projektu,
který jsme připravili, se účastnilo pět chlapců a dvě dívky. Další čtyři přátelé, kteří se dříve
účastnili našich aktivit a rozhodli se nám s projektem pomoci, nedosahovali v době
podání žádosti potřebného věku 15-ti let. Realizaci projektu zaštítil ‚kouč' Pavel Horák,
který je kazatelem Sboru Jednoty bratrské v Dobrušce. Ve své profesi pastora se mimo
jiné zabývá prací s dětmi a mládeží.
V průběhu července jsme ale zjistili, že naše žádost nebyla podpořena. Nenechali jsme
se odradit a náš projekt přepracovali. K 1. 9. 2009 jsme žádost podali znovu. Tentokrát se
zdařilo a v průběhu října jsme se dozvěděli, že náš projekt byl podpořen částkou
5 650 EUR.

Náš záměr připravit nové místo pro všechny mladé
lidi podpořilo Studijní středisko UK v Dobrušce,
které nám dovolilo v jeho prostorách klub
vybudovat. Záštitu pro naši práci nám poskytl opět
Sbor Jednoty bratrské, navíc ve spolupráci se
Sborem Církve bratrské v Dobrušce, kteří se mimo
jiné každý měsíc podílí na placení nájmů za
pronajaté prostory klubu.

Od přátel, kteří podobné kluby provozují v jiných
městech, jsme dostali doporučení na program
Evropské unie . Společně jsme tedy
vypracovali projekt na vybavení klubovny s plánem
jednorázových aktivit, které bychom rádi nabídli
mladým lidem.

Mládež v akci
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Od začátku září jsme se pustili do úprav naší klubovny. Přestože jsme stále nevěděli, zda se
podaří uspět v programu Mládež v akci, rozhodli jsme se klubovnu připravit pro budoucí
uživatele. Bylo potřeba obě místnosti klubu vymalovat, zasádrovat díry v omítkách, položit
koberce a provést další úpravy. Pro nákup barev, koberců a potřebných doplňků jsme
dostali darem 11 000,- Kč od Sboru Jednoty bratrské. Dostali jsme také materiál, abychom
mohli připravit podium pro budoucí čajovnu. Do upravených ale prázdných prostor jsme
postupně nastěhovali nábytek, který nám propůjčilo o.s. Orlodění. Po úspěchu v projektu
Mládež v akci jsme mohli nakoupit nové vybavení, díky kterému se naše klubovna ještě více
zútulnila. Práce se zúčastnilo na 13 mladých lidí a několik dobrovolníků z Jednoty bratrské.
Přípravy trvaly po dobu více než dvou měsíců.

Z finančních prostředků od Evropské unie jsme do klubu mohli nakoupit např. stoly, stoličky,
hudební aparaturu, dataprojektor, notebook, aquabar, mnoho deskových her, sportovní
vybavení a další. Dále jsme z grantu hradili většinu nákladů spojených s pořádáním
jednorázových aktivit.

Připravený volnočasový klub se Slavnostně otevřel 13. 1. 2010 a od této
chvíle byl k dispozici pro všechny mladé lidi ve věku 12 – 20 let vždy každé
úterý a čtvrtek od 16 do 19h. Mimo pravidelnou otevírací dobu jsme
připravovali také mnoho jednorázových akcí, jak v klubovně, tak i v tělocvičně
nebo venku na zahradě.
Zájem mladých lidí o volnočasové aktivity, který se projevil hned po otevření
klubu, předčil naše očekávání. Objevilo se mnoho zájemců, kteří do klubu
chodili pravidelně i mnoho těch, kteří se rádi zúčastnili jen jedné dané aktivity.
Při pořádání turnaje ve stolním fotbale k nám přišlo dokonce až 27 mladých
lidí, kteří v podstatě naplnili naši možnou kapacitu.
Během 16 měsíců celého projektu nás navštívilo na 1 400 návštěvníků,
připravili jsme 24 jednorázových akcí a zúčastnili se 6 akcí, které realizovali
jiné volnočasové kluby nebo NZDM.w
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tV prosinci 2009

V lednu 2010

V únoru

V březnu

V dubnu

V květnu

V červnu

jsme ještě před spuštěním volnočasového klubu připravili
Dětskou vánoční slavnost pro širokou veřejnost. Dále jsme podnikli diskusní
odpoledne s názvem , které vedl náš ‚kouč' Pavel Horák.

jsme mimo Slavnostní otevření klubu vytvořili ledovou plochu
volně přístupnou široké veřejnosti, ve spolupráci s Městem Dobruška a ZŠ Fr.
Kupky. V klubu jsme také podnikli první večer deskových her.

jsme měli turnaj ve stolním tenise, přednášku o automatech, kterou
pro nás připravil kamarád MUDr. Petr Kopista a dále jsme podnikli turnaj ve
stolním fotbálku a v šipkách.

jsme společně s NZDM Od 5 k 10 připravili mládežnický víkendový
pobyt s názvem . Naplánovali jsme filmový večer a přednášku
o partnerských vztazích a společně jsme vyrazili na florbalový turnaj od NZDM
Od 5 k 10.

nás pobavila aprílová párty a poté jsme společně vyjeli do Liberce na
mládežnický festival .

jsme měli opět turnaj ve stolním fotbálku, freesbee odpoledne a
společně s rodinným centrem Sedmikráska jsme připravili dětský den v parku
pro širokou veřejnost.

jsme ve spolupráci s NZDM Od 5 k 10 pořádali Softbalový turnaj na
hřišti u ZŠ Fr. Kupky.

Vánoce – vo co go?

Mladí a neklidní

Get Together 2010
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V červenci

V srpnu

V září

V říjnu

byl klub zavřený. Jako tým jsme ale pomáhali
na táboře, který pořádala Jednota bratrská.

bylo otevřeno každé úterý. Náš tým se podílel
na E-campu, který opět realizovala Jednota bratrská.

jsme společně vyjeli na festival do
Králík. Poté jsme připravili diskusní odpoledne s
názvem s promítáním
dokumentárního DVD o výjimečnosti naší planety.

jsme připravili , kterého se
zúčastnila nejen mladá generace z našeho města, ale
přijeli také hosté ze čtyř dalších míst východních Čech.
Dále jsme podnikli turnaj v kroketu, stolním fotbálku a
šipkách a nakonec společně vyrazili do Nového Města
pod Smrkem na , kde jsme s
dalšími mladými lidmi pomáhali připravit nové
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Jesus break

Odhalovaní tajemství Země

Hudební Jam session

Service Project 2010

V listopadu

V prosinci

V lednu 2011

se konalo diskusní odpoledne s názvem
Darwin – pravda nebo kec?, večer deskových her,
diskusní odpoledne s protidrogovou tématikou a ve
spolupráci s RC Sedmikráska jsme připravili drakiádu.

jsme se účastnili programu na vánoční akci
v NZDM Od 5 k 10 a poté nás čekala závěrečná akce v
roce 2010 s názvem Co nadělil tento rok?, kde jsme
zhodnotili dění v našem klubu za uplynulý první rok
fungování.

jsme se chystali na opakování ledové
plochy, ale z nepřízně počasí se nepodařilo akci
uskutečnit. Měli jsme další večer deskových her a k
výročí jednoho roku od otevření byl 13. 1. zrealizován
Den otevřených dveří.
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V únoru

V březnu

V dubnu

nás čekalo diskusní odpoledne s přednáškou o klinické smrti.

jsme naplánovali přednášku o znakové řeči a nahlédli jsme tak do života lidí se
sluchovým nebo hlasovým postižením. Dále jsme připravili Hudební Jam session 2, který
měl podobný úspěch jako ten minulý.

se uskutečnily přednášky v programu primární prevence sociálně patologických
jevů na gymnáziu v Dobrušce, přednáška v klubu s názvem Nemoc skrytá za krásu, 3dílné
filmové večery a turnaj ve volejbale.

V květnu

V červnu 2011

jsme chystali fotbalový turnaj. Pro malý zájem o tento sport se nakonec
pořádal turnaj v kroketu. Poslední akcí, kterou jsme v projektu Mládež v akci
realizovali, byl Den bez aut, který proběhl na uzavřeném obchvatu okolo
Dobrušky. Program se skládal z jednotlivých soutěžních disciplín pro všechny
věkové kategorie. Tuto akci jsme připravili ve spolupráci s RC Sedmikráska a
městem Dobruška.

proběhlo slavnostní závěrečné ukončení projektu. Volnočasový
klub Vješák je ovšem stále otevřen všem mladým lidem i do nadcházejícího
období.
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Děkujeme EU Mládež v akci a všem sponzorům za finanční podporu. Dále patří velký dík
Jednotě bratrské za záštitu, studijnímu středisku UK za poskytnutí prostor pro Klub, všem
dobrovolníkům a všem skvělým mladým lidem, kteří se zúčastnili našeho projektu.

Team volnočasového klubu Vješák

Během 16 měsíců celého projektu klub
navštívilo 230 mladých lidí. Mimo
Evropskou unii, Jednotu bratrskou a
Církev bratrskou jsme byli podpořeni
městem Dobruška, společností Philips,
firmou Ecosun, Královehradeckým
krajem, firmou Kytary. cz a dalšími
dobrovolníky.

Volnočasový klub Vješák:

Studijní středisko UK

Solnická 777

518 01  Dobruška

Otevírací doba:

Úterý 16 - 19h klub

Čtvrtek  16 - 19h  klub

Pátek    16 - 17:30  Klubáč

Vedoucí klubu:

Falta Roman

tel.: 776 705 177

www.vjesak.cz

klub@vjesak.cz

č. ú.: 32 997 06 / 3500

Hlavní partneři

partneři
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