SHM Klub Neveklov, z.s.
Právní forma: pobočný spolek, NNO
Sídlo: Komenského 86, 257 56 Neveklov
IČ: 04533330
Statutární zástupce: Mgr. Veronika van der Ent
Datum vzniku: 1.1.2016
Zápis v spolkovém rejstříku: L 63 675 Vedená u městského soudu v Praze
Bankovní spojení: 2500922799/2010
SHM usiluje o podporu a účast na výchově dětí a mládeže, vytváření podmínek pro
jejich všestranný rozvoj, zprostředkování a předávání křesťanských hodnot dětem
a mládeži. Dále se zaměřuje na podporu rodin s dětmi a na podporu mladých
vychovatelů pracujících s dětmi a mládeží. Při své činnosti vychází SHM z principů
salesiánské pedagogiky Dona Boska.
Náš klub v roce 2020 realizoval následující činnosti:
Celoroční činnost
Jednorázové akce
Cíle klubu
Náš klub v roce 2020 měl stanovené následující cíle:
Vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny NNO. Aktivity ke snížení
následků Covid - 19.
Priority klubu
Náš klub v roce 2020 měl stanovené následující priority:
Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní
styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.
Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit .
Náš klub v roce 2020 realizoval následující činnosti:
Celoroční činnost
V tomto roce jsme se věnovali vzdělávacím klubu pro děti 6+ a rodiče Záškoláci, opět dvě dopoledne
týdně. Funguje jako podpora pro děti v jejich vzdělávání. Klub se zaměřuje na alternativní směry ve
vzdělávání – Montessori pedagogika, Hejného matematika a děti si tak mohou vyzkoušet práci
s rozmanitými učebními pomůckami. Pomůcky si mohou i vypůjčovat domů pro další práci.
Zahradní Klub Dešťovka klub pro děti a rodiče pravidelně navštěvovaný 4 dny v týdnu.
V celoroční činnosti jsme realizovali pod projektem mšmt šablony také tandemy, kterých se účastnili
děti od 3 let: Objevy a rukodělky, Muzikohrátky, Aby bylo malé velké, Keramika, Robotika,
Polytechnika, Dramaťák, Dešťohrátky, Angličtina
Jednorázové akce
Z jednorázových akcích se zapojujeme do již tradičních akcí, které navazují na liturgický rok, letos jsme
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však stihli pouze Masopust. Na jeho organizaci spolupracujeme s dalšími spolky a institucemi,
koordinaci zajišťuje Informační centrum Neveklov.
Příměstský tábor – letos jsme uspořádali 3 turnusy příměstských táborů (PT). Tentokrát jsme umožnili
účast jedné holčičce za sociálně slabé rodiny účastnit PT zdarma.
Během prázdnin jsme uskutečnili čtyři otevřená zahradní setkání pro rodiny s dětmi, které se
zaměřovalo na volnočasové aktivity, hry pro děti, společná práce na zahradě, zpracovávání úrody.
Projektové dny byly konány během celého roku: Upije noci Lucie, Vítání prázdnin, Svítání, O pejskovi a
kočičce, Jarní dílničky, Indiánské odpoledne, Férové dopoledne, Dožínky, Co se skrývá za tajemstvím
Gruffalo
Vzdělávání
V rámci projektu MŠMT Šablony jsme mimo jiné v rámci realizovaných činností vzdělávali pracovníky
naší NNO Akreditovanými školeními a Sdílením zkušeností v jiných organizacích.
Partnerství
Infocentrum Neveklov - Neveklovský Masopust -spolupráce na přípravě a organizaci
Covid – 19
Negativní dopad na činnost klubu se projevil ve financování Klubu, ve finančním plánování a
plánování obecně, v omezení naší činnosti a akcí, které nabízíme členům a veřejnosti. Projevil se
v nejistotě naší i členů, kteří pro nás pracují v rámci DPP. Dále v nemožnosti realizovat aktivity
v rámci šablon MŠMT.
V období nouzového stavu jsme hodně soustředili na své vlastní rodiny z důvodů distanční výuky
našich vlastních dětí ve školním věku. Někteří z nás měli a mají rizikové osoby v rodině. Přesto se
několik našich členů zapojili do šití roušek a další se podíleli na přípravě dotace na rekonstrukci
zázemí, v kterém klub působí.
Covid je výzva dělat věci jinak a proto jsme vděčni, že se nám vůbec podařilo zachovat činnost.
V současné době jsme připraveni na další případnou vlnu a budeme se nadále snažit zůstat
optimističtí vzhledem k našim plánům a potřebám komunity, v které působíme.
Činnosti v roce 2020 byly realizovány za finanční podpory:
Nadace Via
MŠMT dotace
ČSOB
MŠMT šablony
Prezentace
Naše činnost byla zviditelňována pro členy i nečleny formou:
Tištěné letáky
Elektronická distribuce letáků/informací (e-mailem)
Facebook – Zahradní Klub Dešťovka, SHM Neveklov, skupiny: Pro rodiny na Neveklovsku
Webové stránky – www.shmneveklov.cz
Tištěná média- Neveklovský zpravodaj
Informační tabule včetně naší nové vitríny u fary
Akce pro veřejnost
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Organizační struktura spolku:
SHM Klub Neveklov, z. s., IČ: 04533330, se sídlem: Komenského 86, 257 56 Neveklov
kontaktní e-mail organizace: info@shmneveklov.cz
Jednající: Veronika van der Ent
Ekonom a člen výboru: Radka Konečná, tel.: 608 135 835
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