Zpráva o činnosti Mraveniště v roce 2015

Provozujeme:
• neregistrovanou skupinu s
názvem „Mravenčí
školka“ zajišťující péči o
předškolní děti ve věku
od 3 do 7 let
• sdruženou školu pro děti
od 1. do 4. ročníku
• pořádáme akce pro
veřejnost

Úvodní slovo
Nezisková organizace Mraveniště, z.s.
má za sebou první rok existence a za
tým zakladatelů jsem jako předsedkyně
spolku hrdá, že se nám postupně daří
naplňovat a realizovat naše společné
myšlenky a vize. Velké díky patří všem
dobrovolníkům, spolupracovníkům a
příznivcům, díky nimž můžeme tvořit
základy
komunitního
vzdělávacího
centra
v podhůří
Jestřebích
hor,
rozšiřovat vzdělávací nabídku pro děti i
dospělé a přispívat i k obnově
komunitního a společenského života v
blízkém i širokém okolí.

Pojďme si tedy v této výroční zprávě
připomenout hlavní aktivity roku 2015 a
těšit se na činnosti a akce, které
přinese rok 2016.
Přeji nám všem, kteří se na chodu
celého spolku a akcích podílíme,
abychom každodenní provoz a aktivity
tvořili i nadále s radostí, nadšením a v
týmu otevřených a spolupracujících
lidí.
Eva Portychová,
předsedkyně spolku

„Za cíl si klademe
vybudování
komunitního
vzdělávacího
centra.“

Poslání a cíle organizace
Mraveniště, z. s. (dále jen „spolek“) má
své sídlo na adrese Markoušovice 3,
Velké Svatoňovice, pošta Úpice,
542 32. Spolek byl založen 6. 2. 2015 a
jeho základním účelem je sdružování
členů při naplňování společných cílů
spolku. Jedná se zejména o oblast
výchovy a vzdělávání dětí, mládeže i
dospělých
a
o oblast
podpory
komunitního
sdružování
široké
populace v daném regionu.
Za
cíl
si
klademe
vybudování
komunitního
vzdělávacího
centra,
jehož
součástí
bude
předškolní

vzdělávání, základní škola a centrum
vzdělávání a aktivit ve volném čase
pro všechny věkové kategorie (formou
kurzů, přednášek, besed, seminářů a
pravidelných volnočasových aktivit).

Děti z Mravenčí školky…

Podrobnější popis proběhlých akcí
v roce 2015

Prvního
dubna
jsme
pořádali
Velikonoční tvoření pro veřejnost, kde
nechybělo ani klasické malování
vajíček voskem, pletení pomlázek,
zdobení květináčků a výroba jarních
zápichů. Děti si také náramně užily
překvapení
v podobě
jízdy
na
koňském povozu.

Orgány organizace
Orgány spolku jsou:

členská schůze

rada spolku, kterou tvoří osm
zakládajících členů:

Mgr. Naďa Kalousková

Bc. Jakub Kubját

Mgr. Veronika Kubjátová

Ing. Lada Nevečeřalová, MBA

Mgr. Eva Portychová

Mgr. Zdeněk Portych

Ing. Pavel Romášek

Mgr. Zuzana Romášková
 předsedkyně spolku: Mgr. Eva
Portychová

Zaměstnanci a další spolupracovníci:

Sofie Laskavá, Dis. – účetní a
pokladní

Lenka Šumberová – lektorka

Mgr. Eva Kovaříková – péče o
děti předškolního věku

Ing. Petr Štěpán – fundraiser

Kateřina Stachová – péče o
děti předškolního věku

Mary Jean Špetlová – lektorka
angličtiny

Klára Lantová Šiková – lektorka
keramiky

Zpráva o činnosti v roce 2015
Spolek Mraveniště byl založen
v roce 2015 několika rodinami z
blízkého
okolí,
které
hledaly
alternativu ke klasickému způsobu
vzdělávání.
Akce Horolezecká expedice se
uskutečnila v sobotu 30. května 2015
v Adršpašských skalách. Podnikli jsme
dobrodružnou výpravu pro malé i
velké. Sešlo se nás deset rodin. Po
cestě nás čekaly různé zkoušky,
zdolali jsme nelehký terén se
zavázanýma očima, děti i někteří
rodiče
si
vyzkoušeli
slaňování,
překonali jsme po laně hlubokou
propast. Nakonec jsme si opekli buřty
a našli jsme i poklad.

V sobotu 14. června 2015 jsme vyrazili
na Vodáckou výpravu na řeku Orlici.
Přestože stany jsme v Týništi nad Orlicí
stavěli za deště, v noci už nepadla
ani kapka a druhý den jsme se
probudili do krásného rána. Počasí
nám přálo celý den, takže jsme si naši
výpravu patřičně užili. Do tajemných
vod Orlice se s námi pustilo 11 rodin a
všichni zdárně dorazili do cíle.
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Při budování komunitního vzdělávacího centra jsme nejdříve
otevřeli prozatím neregistrovanou
skupinu s názvem „Mravenčí školka“
zajišťující péči o předškolní děti ve
věku od 3 do 7 let. Důležitý je pro
nás zejména pohyb v čisté přírodě,
respektující pedagogický přístup,
zdravé stravování a partnerský
vztah mezi školkou, rodinou a dětmi.

Z akcí pro veřejnost a rodiny s dětmi
z blízkého i širokého okolí se nám v
roce 2015 podařilo zrealizovat
Velikonoční
tvoření,
Podzimní
procházku a dílny, Advent v
Mraveništi a Rozsvícení vánočního
stromu
v
Markoušovicích
(za
podpory dalších organizací a obce
Velké Svatoňovice).
Fotografie a informace z průběhu
akcí jsou k vidění na našem webu
www.domraveniste.cz.
Spolek měl 10 aktivních členů podílejících se jako dobrovolníci na aktivitách naplňujících stanovené cíle.

Od září 2015 sdružujeme dále
školáky 1. stupně ZŠ v režimu
individuálního vzdělávání ve třídě
ve Velkých Svatoňovicích. Naše
základní principy vycházejí z učení
prožitkem,
respektujícího
partnerského přístupu, otevřené komunikace, častého pobytu dětí venku
a podporujeme sociální vztahy ve
věkově smíšené skupině. Od příštího
školního roku budeme fungovat již
jako Základní škola Mraveniště
zapsaná v rejstříku škol MŠMT.
Titulek popisující obrázek nebo grafiku

Jako
organizace
podporující
komunitní život pořádáme dále
vzdělávací
kurzy
a
semináře,
volnočasové aktivity a poskytujeme
profesionální poradenství v oblasti
výchovy a vzdělání.
Z akcí pro veřejnost a rodiny s dětmi
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Financování v roce 2015
Prostředky na svou činnost získává
dle stanov spolek zejména z těchto
zdrojů:

V pátek 2.října 2015 jsme pořádali
Podzimní tvoření pro rodiče a děti v
Markoušovicích. Nejdřív se celá
banda různě velkých dětí i dospěláků
vydala na procházku podzimní
krajinou. Cestou děti sbíraly listy, šípky
a další přírodniny, které je zaujaly. Pak
se všichni vrátili k Mravenčímu sídlu,
kde na ně čekaly upečené dobroty,
co kdo přinesl a šípkový čaj. Pak se
děti vrhly na tvoření - obtiskávaly
přinesené listy, navlékaly náhrdelníky
z jeřabin a tvořily z kaštanů.








členské příspěvky
dotace a příspěvky ze
státního rozpočtu nebo
jiných veřejných rozpočtů,
grantů apod.
příjmy ze svých činností
dary a příspěvky fyzických i
právnických osob
jiné příjmy.

Veškeré získané prostředky slouží k
financování činností naplňujících
účel a cíle spolku a k vytváření
podmínek pro realizaci těchto
činností.
Mnohokrát děkujeme všem, kteří
nás v roce 2015 podpořili, ať už
finančním či materiálním darem
nebo svoji vlastní prací na realizaci
některé z našich akcí.
Ty z našich z našich podporovatelů,
kteří
souhlasili
s uveřejněním,
najdete na:
http://www.domraveniste.cz/podp
oruji-nas/

Členství ve spolku Mraveniště, z.s.

V pátek 27. listopadu 2015 jsme
pořádali Adventní tvoření a sešlo se u
nás přes 30 dětí a jejich rodiče
z blízkého i širokého okolí. Mohli jsme si
vyrobit jablíčkový svícínek, vystřihnout
vločky, vytvořit adventní věnce nebo
zaplést vánoční ozdoby. K tomu jsme
si zazpívali a zahráli vánoční koledy a
celé odpoledne jsme si až do večera
společně užili.

Náš spolek je otevřené společenství
lidí, které mezi sebe s radostí přivítá
další členy, kteří se chtějí aktivně
zapojit
do
realizace
našeho
projektu.
Výhody členství





V sobotu 12. prosince 2015 se v
Markoušovicích opět rozsvítil vánoční
strom. Odhadem se nás sešlo více jak
200 lidí. Celé odpoledne nám přálo
počasí a příjemně plynul i připravený
program. Místní děti pod vedením
divadelníka Petra Lanty zahájily akci
hrou Štědrý večer na motivy sbírky
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V průběhu roku jsme uspořádali
několik informačních schůzek
pro veřejnost a také den
otevřených dveří v naší škole.

zvýhodněné vstupné na
akce Mraveniště (akce pro
děti, vzdělávací semináře
apod.)
možnost podílet se na
chodu Mraveniště (předkládat návrhy, podněty a
připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické
činnosti spolku, účastnit se
jednání členské schůze a
podílet
se
na
jejím
rozhodování hlasováním)
aktuální informace o dění
v Mraveništi

Přihláška ke členství
Členský příspěvek 500,- Kč se platí
převodem na účet spolku. Přihlášku
si
můžete
stáhnout
na
http://www.domraveniste.cz/kdojsme/spolek-mraveniste/podminkyclenstvi/
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Kytice od K.J. Erbena. Pro děti
byla připravena předvánoční
tvořivá dílna, akci doprovázel i
adventní jarmark za doprovodu trubačů Koletovy hudby ze
Rtyně v Podkrkonoší a předvánoční atmosféru při rozzáření
stromu doprovázel pěvecký
sbor
Česko-bratrské
církve
Evangelické Colaudemus
z
Trutnova
pod
vedením
sbormistra
pana
Ondřeje
Němečka.

Plány na rok 2016

Od školního roku 2016/17 bude

V roce 2016 plánujeme přesunout
současné aktivity do budovy bývalé
školy v obci Markoušovice, kde dojde
nejen k obnově školské tradice v Markoušovicích po zhruba 40 letech a oživení historicky cenné a dominantní
budovy tohoto místa, ale také k
výraznému
oživení
a
povzbuzení
komunitního života v obci a přilehlém
mikroregionu.

naše sdružená škola fungovat již
jako Základní škola Mraveniště
zapsaná v rejstříku škol MŠMT a
Mravenčí školka jako
registrovaná dětská skupina.

Mraveniště, z.s.
Markoušovice 3
Velké Svatoňovice
542 32 pošta Úpice

IČO: 03710548
č.ú.: 2700745563/2010

E-mail:
markousovice2014@
gmail.com
Web:
www.domraveniste.cz

Telefonní kontakty:
Spolek: Eva Portychová
737 162 461
MŠ: Veronika Kubjátová
737 659 513
Škola: Naďa Kalousková
777 075 097
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