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Činnost Cestičky je od jejího založení v roce 2014 úzce spjatá s mobilním hospicem Cesta

domů. Podporuje její zaměstnance navracející se po rodičovské dovolené do zaměstnání.

Zároveň jsou do dětského centra přijímány i děti, jejichž rodiče nejsou zaměstnanci Cesty

domů. V loňském školním roce 2015/2016 bylo těchto dětí většina. Proto jsme se rozhodli

založit Cestičku jako samostatný spolek.

Pro vznik samostatného spolku jsme si za hlavní poslání zvolili podporu životního stylu

vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k přírodě a všemu živému, čímž si přejeme přispívat

ke zdravému vývoji světa a bytostí v něm. Zároveň si přejeme vytvářet respekt mezi

dospělými a dětmi navzájem a podporovat rodiče na rodičovské dovolené, kteří se postupně

navracejí zpět do pracovního života.

Tyto cíle zatím naplňujeme především při provozu dětského centra Školička Cestička.

„Věříme, že pozitivním působením v

období raného dětství podporujeme v

dětech rozvíjení jejich talentů, které se  v

budoucnu podílejí na ohleduplném  chování

k ostatnímu životu.“
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Spolek je založen za účelem naplňování společných zájmů,

které jsou zakotveny ve stanovách.

Hlavní činnosti Spolku:

a) podpora životního stylu vedoucího k šetrnému přístupu a úctě k přírodě a všemu živému

b) rozvoj odpovědnosti každého za život svůj a vědomí vlivu na životy ostatních.

Vedlejší činnosti Spolku

a) respektující, nenásilný a svobodný přístup ke světu a k životu

b) ochrana přírody a krajiny

c) podpora šťastného a radostného prožívání dětí předškolního věku

d) podpora zdravého vývoje dětí

e) podpora slaďování rodinného a pracovního života

Formami hlavní činnosti sdružení jsou zejména:

a) environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

b) zajišťování zážitkových programů, zkušenostního a reflektivního učení

c) pořádání setkávání členů komunity

d) spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy

Formami vedlejší činnosti Spolku jsou:

a) systematická práce s dětmi, výchova, vzdělávání a péče o děti

b) podpora individuálního přístupu k dětem

c) zajištění bezpečného a předvídatelného prostředí, v němž se děti vyvíjejí

d) poskytování nástrojů sloužících rodičům k tomu, aby neztratili kontakt se svým

zaměstnáním
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Dětské centrum Cestička - činnost ve školním  roce 2015/2016

V roce 2015 se nám podařilo získat grant od nadace Open society fund na rozšíření služeb

dětského centra Cestička. Díky penězům z Norských fondů jsme mohli pečovat o děti rodičů

navracejících se do zaměstnání v dopoledních hodinách po celý pracovní týden. Rozšíření

služeb nám umožnilo více se prezentovat na veřejnosti, především financováním nákladů na

výrobu letáků, a tím své služby nabídnout více rodičům/dětem.

Během školního roku – 2015/2016 nás pravidelně navštěvovalo 7 dětí zaměstnanců Cesty domů

a 21 dětí mimo CD.

V průběhu školního roku 2015/2016 se ukázalo, že naše služby využívá podstatně více rodičů

mimo Cestu domů. Proto jsme se rozhodli osamostatnit a založit vlastní zapsaný spolek

Cestička z.s. a s Cestou domů v dalším školním roce 2016/2017 spolupracovat jako partnerská

organizace.

Ve školním roce 2015/2016 jsme organizovali také akce pro rodiče a děti:

Září 2015 – Vítání nového školního roku

Listopad 2015 – Lampiónový průvod

Prosinec 2015 – Mikuláš a Vánoční mecheche

Únor 2016 – Masopust

Červen 2016 – Zahradní slavnost

Červenec 2016 – příměstské tábory pro děti předškolního a mladšího školního věku
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jaro

léto
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podzim

zima
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Pedagogická koncepce a přístup k dětem

Inspirací jsou pro nás lesní mateřské školky, v nichž děti pobývají velkou část dne v přírodě na

čerstvém vzduchu. Díky pobytu venku zažívají děti nenápadnou krásu živého prostředí, které

se jim stává přirozeným učitelem pro rozvíjení smyslů i fyzické zdatnosti.

Čerpáme také z waldorfská pedagogiky,  která  ctí  rytmus  dne,  týdne  a  roku  a  nabízí  tak  již

vyzkoušené náměty k oslavám ročních tradic a svátků.

Podněty pro výchovu získáváme z nejrůznějších komunikačních a výchovných stylů, např.

Respektovat a být respektován, Nevýchova, Nenásilná komunikace, Intuitivní pedagogika a

dalších.

Jak ctíme různorodost mezi dětmi a vším živým, tak stejně pestře přistupujeme k dětem dle

svých přirozených osobních charakterů.

Klíčový je pro nás respekt - přátelský a ohleduplný přístup k sobě navzájem – a dobrá nálada.
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Provoz školičky Cestičky

Jsme rádi, když se dětem u nás líbí a snažíme se jim pobyt zpříjemnit různorodými činnostmi.

Tvoříme – malujeme vším možným, stříháme a lepíme, tiskáme, modelujeme.

Tyto činnosti rozvíjejí především tvořivost a představivost, většinou nám nejde o konečný

výsledek, ale o to, co nejvíc si tvorbu užít.

...hrajeme hry,divadlo, zpíváme, čteme si. Dbáme na všestranný rozvoj dítěte, ať už se jedná o

jemnou či hrubou motoriku při pohybu v přírodě, rozvoj psychických, sociálních a kognitivních

dovedností či tvořivé a poznávací aktivity.

Důležitá je pro nás rovnováha mezi volnou hrou, kdy mají děti prostor hrát si, jak

potřebují, a řízenými činnostmi, které dětem nabízíme, ale nenutíme je do nich.
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Zázemí školičky Cestičky

Domeček se zahradou se nachází v technickém zázemí Olšanských hřbitovů na Praze 3.

S  dětmi  se  snažíme  být  co  nejvíce  venku  a  využívat  možnosti,  které  nám zahrada  a  přilehlé

okolí nabízejí – zahradničení a další péče o zahradu, hry na hřišti, procházky, tvoření

v altánku. V zimním období též na část dopoledne využíváme možnost tvořit a hrát si v malém

zděném domku.

Vize a plány na rok 2017

 uspořádat vzdělávací workshopy a besedy pro lektory a rodiče

 spustit vlastní web, kde budou snadno přehledné informace a aktuality jako schůzky,

výjimečné dny apod.

 rozšířit praktickou stránku ekologie a dopomoct ke třídění odpadu na hřbitově

 uskutečnit pro děti a rodiče výlety, např. do Toulcova dvora či do Přírodovědné stanice

na Smíchově.
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Hospodaření spolku

Spolek Cestička, z.s. vede účetnictví, zpracovává výkaz zisků a ztrát, rozvahu a přílohu dle

zákonných předpisů pro neziskové organizace.

Ve školním roce 2015/2016 bylo účetnictví dětského centra Cestička vedeno v rámci

účetnictví Cesta domů z.ú.

příjmy  za školní rok 2015 /2016
platby od rodičů 09-12 2015 77228
platby od rodičů 01-07 2016 284060
příjmy Nadace OSF 229936,53
dary od individuálních dárců 92708,47
dary od individuálních dárců 90553
výdaje za školní rok 2015/2016
potraviny 09-12 2015 -10805,47
potraviny 01-07 2015 -30631
kancelářský materiál 09-12 2015 -1494,53
kancelářský materiál 01-07 2015 -10714
čistící prostředky 09-12 2015 -174
čistící prostředky 01-07 2015 -427
výtvarné a didaktické pomůcky -2514
výtvarné a didaktické pomůcky -16741
spotřeba energií -5700
spotřeba energií -23040
nákup herního prvku -24103
Nájemné -400
Nájemné -800
projektový audit -19965
mzdové náklady -190568,03
mzdové náklady -283065,2
výsledek za školní rok 2015/2016 za středisko Cestička 153343,77
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Organizační složka spolku

Spolek Cestička, z.s. je řízena Výborem spolku, jehož členy jsou všichni členové spolku.

Rozhodování ve spolku je založeno na konsenzu.

V roce 2016 měl spolek Cestička, z. s. 3 členy:

Petra Rendlová – předsedkyně

Daniela Eiseltová - místopředseda

Alžběta Slavík Živá – místopředseda

Kontaktní údaje

petra.rendlova@cestadomu.cz

tel. 775 055 203

číslo účtu: 2301062298/2010

 Poděkování

Poděkování za podporu ve školním roce 2015/2016 patří především Cestě domů z.ú., Správě

pražských hřbitovů, Nadaci Open society fund a všem individuálním dárcům, kteří nás

v loňském roce podpořili.


