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SHM Klub Neveklov, z.s.
Právní forma: pobočný spolek, NNO

Sídlo: Komenského 86, 257 56 Neveklov
IČ: 04533330

Statutární zástupce: Ing. Karel Matyáš
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 2022 realizoval následující činnosti:
Celoroční činnost
Jednorázové akce
Specifické aktivity

Náš klub v roce 2022 měl stanovené následující cíle:
Vytváření nabídky a realizace volnočasových a vybraných cílených aktivit NNO

určených pro organizované nebo neorganizované děti a mládež.
Vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání.

Specifické aktivity pro rok 2022:
Snižování dopadů pandemie COVID 19 na děti a mládež.

Propojování neformálního a formálního vzdělávání
Zelená/udržitelná Evropa

Náš klub v roce 2022 realizoval následující činnosti:
Celoroční činnost
V letošním roce jsme realizovali 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.

Jednorázové akce
V letošním roce jsme uspořádali

- šest komunitních setkání, které byly zaměřené na volnočasové aktivity, hry s dětmi,
společná práce na zahradě i zpracovávání úrody
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- pět jednorázových akcí v rámci šablon s různými tématy od akcí spojených s muzeem,
divadlem a hudbou, případně také tvořivé při práci na hrnčířském kruhu

- také jsme realizovali akci na téma robotika a tvořivou akci s názvem umím si vyrobit
sama, kde bylo cílem vyrobení své vlastní mýdlenky

- uspořádali jsme také tři příměstské tábory s tématem rybaření, tvoření a keramiky
- dále jsme na podzim uspořádali akci spojenou s mezinárodním dnem poezie

Vzdělávání
V letošním roce absolvovali naši vedoucí školení Zdrsem s názvem Máma zaměřené na
poskytnutí první pomoci dětem a mladým lidem.

Dále jsme se vzdělávali tématicky v kurzu Zahrada, pro poskytování zpětné vazby nebo pro práci
na hrnčířském kruhu a práci s glazurami.

Specifické aktivity

V roce 2022 jsme v rámci specifických aktivit prohloubili spolupráci se základní školou Gaia v
Týnci nad Sázavou, kde jsme vedli kroužek keramiky pro její žáky.

Také jsme podpořili 4 děti, které si nehradily poplatek za příměstský tábor a byla to v dnešní
době velká pomoc pro děti  ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí a byla to také velká
podpora pro celé jejich rodiny, často rodiče samoživitele.

Další specifickou aktivitou byla realizace 6 akcí s tématem zelená/udržitelná Evropa, kde byly
realizovány aktivity pro děti, aby si tak aktivně prožily co vše může znamenat téma zelené
Evropy a vnímaly okolí svého bydliště a viděly jak jde přírodě pomoci.

1. Partnerství

V roce 2022 náš klub realizoval činnosti s partnerskou organizací:

Název partnera Popis

Farnost Křečovice Pro činnost našeho Klubu využíváme prostory fary, jejichž majitelem je
farnost Křečovice, kde pomáháme společně udržovat budovu,
spolupracujeme na projektové práci rekonstrukce komínů.

Základní škola
GAIA

V základní a mateřské škole GAIA v Týnci nad Sázavou realizujeme pro žáky
kroužek keramiky 1x za 14 dní.

Základní škola
Jana Kubelíka
Neveklov

Spolupráce na Mezinárodním dni poezie v listopadu.
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Ekocentrum Loutí Drátkování a moštování.

Základní škola
Josefa Suka
Křečovice

Spolupráce na Mezinárodním dni poezie v listopadu.

Základní škola
Aperto

Spolupráce na projektech spojených s tématem ekologie.

SHM Uhřiněves Víkendové setkání salesiánů. Celkem 3x.

Skaut Praha Víkendové setkání 1x.

2. Výstupy – kvantitativní konkrétní výstupy

V roce 2022 bylo výstupem:

Celoroční činnost
bylo realizováno celkem 5 zájmových kroužků

- Keramika – 2 skupiny

- Rybaření - 1 skupina

- Tvoření - 1 skupina

- Společenské deskové hry - 1 skupina

- Robotika - 1 skupina

Jednorázové akce

- Komunitní setkání - 6x

- Zelená udržitelná Evropa - 6x

- Tandemy - 2x

- Jednorázové akce v rámci šablon - 5x

- Rybářský příměstský tábor - 1x
- Tvořivý příměstský tábor - 1x
- Keramický příměstský tábor - 1x
- Mezinárodní den poezie - 1x

Akreditované vzdělávání

- Zdrsem - kurz Máma - 5 osob
- Zahrada - 1 osoba
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- Práce na hrnčířském kruhu - 2 osoby
- Práce s glazurami - 2 osoby
- Zpětná vazba - 3 osoby
- Sdílení zkušenosti v jiných organizacích - celkem 6x.

Činnosti v roce 2022 byly realizovány za finanční podpory:

MŠMT dotace
MŠMT Šablonová dotace

Příspěvek Města Neveklov
Dárci

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: Ing. Karel Matyáš
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