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ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé a přítelkyně „kácéčka“,
rok 2019 byl pro komunitní centrum Nesedím, sousedím ve znamení
klidu, stabilizace a rozvoje. Podařilo se nám získat evropskou dotaci na
pokračování většiny komunitních aktivit, které za rok a půl fungování
oslovily stovky návštěvníků, a plynule tak pokračovat v prohlubování
sousedských vztahů a pospolitosti. Zároveň jsme spustili nové kurzy –
namátkou třeba noviny vydávané dětmi, tzv. Břevnovský express, nebo
kurz fotografie pro seniory, který se podařilo ukončit krásnou výstavou.
Na podobě a fungování komunitního centra má velký podíl interní tým,
a tímto bych chtěla moc poděkovat svým kolegyním Kateřině a Magdě
za jejich práci, nápady a energii, které do „kácéčka“ vkládají. Dále jsem
moc vděčná za naše skvělé lektorky a lektory, kteří jsou nám velkou
oporou, a bez nichž bychom neměli spoustu zajímavých kurzů.
V neposlední řadě bychom nezvládli to, co jsme zvládli, kdyby nebylo
mnohých dobrovolníků a dobrovolnic, kteří se starali o hernu, pomáhali
nám s brigádami, věnovali se seniorům, pomohli nám s rekonstrukcí
kuchyňky a úpravami na naší zahrádce...
V roce 2019 se nám dařilo i v oblasti fundraisingu. Spustili jsme
crowdfundingovou kampaň na nové webové stránky, které se podařilo
zrealizovat k naší plné spokojenosti, a pomalu začalo přibývat i
pravidelných dárců. Víme, že bez nich je naše budoucnost nejistá,
proto i jim posílám touto cestou velké poděkování.
Největší radost mi ale pochopitelně dělá, že za dva a půl roku práce
znám díky Nesedím, sousedím víc svých sousedů, než jsem kdy v životě
znala, a že se moje nové vztahy rozšiřují na jiné generace. Všechno jsou
to obohacující a milé vztahy, které mi v chmurných momentech, kdy
dumám nad financemi a udržením komunitního centra, dodávají sílu a
chuť sousedit dál. Doufám, že to máte také tak. Kdo nesedí, sousedí!
Kristýna Ciprová
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O NESEDÍM, SOUSEDÍM
Nesedím, sousedím je v první řadě komunita aktivních lidí na Břevnově
a ve Střešovicích (nicméně otevřená i „přespolním“), kterým nestačí a
nevyhovuje obvyklá městská anonymita. Mají potřebu potkávat a
poznávat své sousedy, starat se o své bezprostřední okolí, hledat
způsoby, jak trávit čas bez velkých nároků na rodinné finance. Jsou to
lidé, jimž nestačí sedět doma, ale mají chuť vyrazit ven a „sousedit“.
Pro tyto lidi provozujeme od května 2017 komunitní centrum – prostor,
kde se mohou potkávat, využívat nabízený program, ale také jej
vytvářet a podílet se na něm. Naše komunitní centrum tvoří malý
domek v panelové zástavbě břevnovského sídliště „Obušek“ a k němu
přidružený dvorek.
Od začátku provozu centra prošlo naším „kácéčkem“ přes 1000 lidí,
z toho se zhruba polovina vrací opakovaně. Díky grantové podpoře
provozujeme širokou paletu aktivit – pro rodiče s dětmi, pro děti
samotné, pro seniory, pro dospělé, ale také třeba pro migranty a lidi
bez domova.
Stěžejní je pro nás v roce 2019 grant z evropských fondů (konkrétně
Operační program Praha – Pól růstu), ale pomáhá nám i podpora
městské části Praha 6, v jejímž objektu navíc s radostí sídlíme,
a samozřejmě podpora spousty dobrovolníků a dobrovolnic, kteří nám
pomáhají realizovat bohatý program a vizi komunitního centra.
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KLUB PRO RODIČE S DĚTMI

Náš klub slouží pro rodiny s malými dětmi jako místo setkávání, sdílení,
společného hraní a tvoření. Provozujeme dva dny v týdnu volnou hernu, dva
dny lektorovaný program nazvaný Dvorek, kde se scházejí maminky (vzácněji
také tatínkové nebo prarodiče) s dětmi do 3 let a společně zpívají, hrají si,
tančí, tvoří a vyrábějí. Podobně koncipovaný je také program Tvořivý pátek
pro malé i velké, kde už se ale děti (obvykle 2–4leté) mají do kreativních
činností zapojovat aktivně a většinou si odnesou nějaký výrobek nebo
upečenou dobrotu (rohlíky, cukroví, perníčky… a to díky tomu, že jsme v roce
2019 zrekonstruovali kuchyňku a získali elektrickou troubu). Nejčastěji
vyrábíme sezónní dekorace do domácnosti, šité hračky, háčkujeme,
malujeme a samozřejmě hodně lepíme a stříháme. Slavíme společně slavnosti
jako masopust nebo advent.
Dvě dopoledne v týdnu docházela do centra lektorka jógové terapie a
maminky měly možnost pravidelně si zacvičit, zatímco jejich dítě si hraje
v herně pod dohledem zkušené hlídačky.
Na zahrádce jsme založili komunitní záhonky a postavili jednoduchý
kompostér z palet, takže si zpestřujeme společné svačinky a obědy bylinkami
a ovocem ze zahrádky a rostlinné zbytky vracíme do přirozeného koloběhu,
aby nám napřesrok pomohly k další úrodě.
Za rok 2019 náš klub pro rodiče s dětmi navštívilo celkem 172 rodičů s jedním
až pěti dětmi.
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KLUB DĚTÍ A JEJICH RODIČŮ
Fúfú Band
Fúfú Band je dětský orchestr, který nacvičoval hudebně-pohybové dovednosti
ve dvou skupinách: mladší děti (od 5 do 6 let) a starší děti (od 6 do 10 let).
Skupiny vedly lektorky Ola Závadová a Orsi Horváth. Ve Fúfú bandu se děti
učily lidové písně a rytmická říkadla, hrály na různé zobcové flétny (menší
děti na pentatonické, starší na klasické sopránové), zpívaly a tančily. Fúfú
Band připravil různorodá vystoupení, oblíbenou klasikou je Vánoční hra nebo
vystoupení na oslavách narozenin komunitního centra.
V roce 2019 se do Fúfú bandu zapojilo asi 20 dětí.
Dílna muži dětem
Dílny ručních prací se dřevem probíhala pro děti ve věku od 6 do 14 let. Místní
otcové Janek Kotecký a Lukáš Kovář nabídli dětem společnou výrobu
různorodých věcí ze dřeva. Vyráběli jsme třeba luky, draky, lucerničky, kuše,
stáje, domečky pro panenky, krmítka, mlýnky na vodu ad.
Děti se učily práci s nářadím, např. s pilou, vrtačkou, šroubovákem, kladívky
apod. Děti si po každé dílně odnesly pěkný výrobek.
Dílna probíhala jednou za měsíc vždy v sobotu od 9.30 do 12.30. Dílny se
dohromady zúčastnilo kolem 20 rodičů a více než 40 dětí.
Pohádka z promítačky s výtvarnou dílnou
Pohádky z promítačky jsme organizovali jednou měsíčně, a to vždy v pondělí.
Pohádky četla lektorka Anna Hradilková, místní seniorka, hudební doprovod
připravoval Nikolaj Mokrý a tematické výtvarné dílny vedla Michaela
Dragounová. Pohádky z promítačky byly velmi oblíbená aktivita pro nejmladší
děti (0-3 roky). Harmonogram aktivity vypadal tak, že si před pohádkou děti
chvilku hrály, poté se dívaly na klasické pohádky z promítačky a po pohádce
se věnovaly výtvarným činnostem. Během výtvarné dílny, připravené na
motivy související s promítanou pohádkou, se učily různé výtvarné techniky.
Pohádku navštívilo v doprovodu rodiče přes 100 dětí.
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BŘEVNOVSKÝ EXPRESS

Břevnovský express je časopis, který připravovaly děti ve věku od 8 do 14 let
během novinářsko-výtvarného kroužku, a to od ledna roku 2019. Děti dělaly
vlastní reportáže, rozhovory, fotily, účastnily se výtvarných činností a učily se
redakční spolupráci. Kurz vedly Klára Doležálková, Gabriela Kovaříková a
Magda Jiřička Stojowska. Skupina připravila v roce 2019 dohromady čtyři
čísla, jejichž témata byla: Velikonoce, Prázdniny, Duchové, Radovánky
ledových měsíců.
Časopis byl připravovaný metodou DIY („do it yourself“, tedy udělej si sám).
Vzniklé materiály se lepily na maketu, která se pak skenovala a tiskla
v tiskárně. Tímto způsobem bylo možné zachovat dětský výtvarný styl novin a
umožnit dětem pracovat na novinách až do finální fáze.
Dohromady se prací na novinách účastnilo kolem 20 dětí. Časopisy jsme
vydávali v nákladu 100 až 120 kusů a roznášeli je po Břevnově a okolí.
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ŠKOLA PRO SENIORY
Škola pro seniory navázala na původní klub pro seniory a ještě více rozšířila
portfolio služeb a kurzů, na základě přání a potřeb našich návštěvníků starší
generace. Škola pro seniory tak nabízela angličtinu pro seniory, zdravotní cvičení
pro seniory – na zemi i na židlích, počítačový kurz, internetovou kavárnu,
výtvarný kurz i jógu pro seniory. K tomu navíc probíhaly komentované výstavy a
výlety mimo Prahu s návštěvou galerií, muzeí a jiných památek (vyrazili jsme do
Litoměřic, Roudnice nad Labem a Hradce Králové).
Senioři a seniorky se ovšem zapojovali i do dalších komunitních aktivit, které
nejsou specificky pro ně a měli zde možnost se setkávat i s jinými generacemi –
třeba na zpívání, při sousedských večeřích a snídaních, na přednáškách pro
veřejnost ad. Za rok 2019 nás navštívilo přes 150 seniorů a seniorek.

FOTOGRAFICKÁ LABORATOŘ
Kurz byl zaměřen na teoretické základy fotografie a praktická cvičení v terénu
(se zaměřením na ovládnutí zrcadlovky, ale i menších digitálních fotoaparátů a
chytrých telefonů) a vedla jej fotografka a vysokoškolská vyučující fotografie.
Kurz byl ukončen výstavou, která zdobí prostory komunitního centra a která
zachycuje Břevnov a jeho okolí. Celkem se kurzu zúčastnilo 6 seniorů.

NESEDÍM, VÝLETÍM
Nesedím, výletím byl zaměřený na podporu pěšího pohybu u seniorů. V průběhu
roku jsme proto uspořádali 10 pěších výletů/vycházek pro seniory v Praze či jejím
okolí. Místa byla vybírána s ohledem na atraktivitu lokality, dopravní dostupnost a
náročnost trasy. Vycházky připravoval a vedl zkušený průvodce (také senior) a
doprovázel je zdravotní dozor. Celkem se jich zúčastnilo 64 účastníků (mnozí
opakovaně). Projekt podpořila MČ Praha 6.
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SOUSEDÍME

V průběhu roku jsme pořádali pravidelná sousedská setkání, která
kombinovala širokou nabídku workshopů (přešívání oblečení, výroba
šperků, plstění, filcování, fermentace potravin ad.), přednášek (facilitace a
koučování, ekologická témata ad.), možnost masáží, sousedské večeře s
cizinci, sousedské snídaně, otevřené hodiny zpěvu, výměnné bazary
oblečení, tzv. swapy.
K sousedění jsme přizývali i marginalizované skupiny, kterými jsou např.
lidé bez domova nebo migranti. Dále jsme s radostí oslavili druhý rok
fungování komunitního centra, uspořádali oslavy masopustu, mnohé
sousedské brigády, na kterých jsme zvelebovali interiéry i exteriéry
komunitního centra, podíleli jsme se na sousedské slavnosti Zažít Břevnov
jinak.
Začali jsme pořádat otevřená fóra k tématu klimatických změn, na které
dorazili i místní zastupitelé, z nichž vyrostla Spojka – sousedská skupina,
která se potkává k eko tématům a snaží se řešit klimatickou krizi na lokální
úrovni.
Sousedské aktivity navštívilo přes 400 návštěvníků a návštěvnic.
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FINANČNÍ ČÁST
ZÍSKANÉ GRANTY A DOTACE
OP Půl růstu

3 000 000 Kč

MČ Praha 6

21 600 Kč

DARY
245 000 Kč

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 2019
ROZVAHA 2019
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Nesedím, sousedím z.s.
IČ: 05154545
Na Petynce 396/35
Praha 6
169 00
www.nesedimsousedim.cz

