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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 2021 realizoval následující činnosti:

Celoroční činnost
Jednorázové akce
Specifické aktivity

Náš klub v roce 2021 měl stanovené následující cíle:

Vytváření nabídky volnočasových a dalších vybraných aktivit v rámci členské základny NNO.

Aktivity ke snížení následků Covid-19.

Náš klub v roce 2021 realizoval následující činnosti:

Celoroční činnost
V  roce 2021 jsme otevřeli pět pravidelných volnočasových kroužků pro děti 6+ (keramika, rybáři,
robotika, tvoření a deskové hry). Pro práci využíváme různé učební a tvořivé pomůcky, které si mohou
děti půjčit i domů.

V celoroční činnosti jsme realizovali pod projektem mšmt šablony také tandemy, kterých se účastnili
děti od 3 let: Zahradníci, Předškoláci, Vaření, Příroda všemi smysly, Lidovky, Holčičí tvoření, Foťáci,
Ctnosti, Angličtina

K celoroční činnosti patří také Zahradní Klub Dešťovka -  klub pro rodiče s dětmi, který byl pravidelně
otevřen a navštěvován 5 dní v týdnu.
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Jednorázové akce

Z důvodu pandemie covidu v letošním roce jsme uspořádali:

- šest zahradních setkání, které byly zaměřené na volnočasové aktivity, hry s dětmi, společná
práce na zahradě i zpracovávání úrody

- 5 příměstských tábor: 2x Vikingové, Tvoření, Rybáři, Dešťové kapky

- 10 Projektových dnů: Svatomartinské pečení, Řemesla, Vor, Sklizeň, Kysané zelí, Kovářské
výrobky, Kovárna, Hry v přírodě, Dědečkové, Bodypainting

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.

Specifické aktivity (souvislost s Covidem)
V době pandemie covidu jsme se zaměřili na on-line prostředí, abychom zůstali v kontaktu s našimi
dětmi, které nemohly docházet na naše pravidelné aktivity. Tématy našich specifických aktivit bylo
veselé tvoření, zábavné vaření, divoké pokusy, hudební a čtenářská aktivita a keramika. Hlavním
komunikačním kanálem byla videa, která byla vytvořena individuálně a velmi návodně, aby to mohli
děti zvládnout s minimální pomocí dospělé osoby. Případně byly přiloženy dokumenty k tisku.
Proběhlo také několik on-line živých interaktivních přenosů.
Pro děti jsme také připravovali balíčky s tvořením k jednotlivým aktivitám.

Specifické aktivity (souvislost s Covidem)

on-line aktivity:

- veselé tvoření - 3 videa a 3 tvoření jako zaslané dokumenty rodičům a 5 tvoření v živém
přenosu (interaktivní)

- zábavné vaření  - 4 videa
- divoké pokusy - 3 pokusy
- hudební a čtenářská aktivita - 9 videí a 6 živých přenosů s cílem naučit se společně písničky

(interaktivní)
- keramika - 5 videí

Partnerství v roce 2021

Farnost Křečovice - pro činnost našeho Klubu využíváme prostory fary, jejichž majitelem je farnost
Křečovice a v roce 2021 jsme administrovali dotaci SZIF -  velkou rekonstrukci fary.

ZŠ a MŠ GAIA - v základní a mateřské škole GAIA v Týnci nad Sázavou jsme realizovali pro děti a  žáky
kroužek keramiky.

Ekocentrum Restart - Loutí, s organizací jsme spolupracovali na veřejných aktivitách pro děti.

Činnosti v roce 2021 byly realizovány za finanční podpory:
Nadace Via, Darujme

MŠMT dotace

2 SHM klub Neveklov, z.s. www.shmneveklov.cz
Komenského 86, 257 56 Neveklov info@shmneveklov.cz



MŠMT táborová dotace
MŠMT šablony

Prezentace:
Naše činnost byla zviditelňována pro členy i nečleny formou:

Tištěné letáky
Elektronická distribuce letáků/informací (e-mailem)/sms zprávy

Webové stránky
Tištěná média

Facebook

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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