Svět fantazie, z.ú.
Náměstí Míru 162 (Hotel Vajgar),
377 01 Jindřichův Hradec
Svět fantazie z.ú.

Výroční zpráva
za rok 2019
Svět Fantazie, zapsaný ústav
Jindřichův Hradec

Svět Fantazie, zapsaný ústav
Náměstí Míru 162/I
377 01 Jindřichův Hradec

Svet fantazie z.u.
•••

Poslání a činnosti organizace
Svět Fantazie, zapsaný ústav, je neziskovou organizací, která byla založena v březnu
2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. V roce
2018 se nám podařilo rozšířit činnost Světa Fantazie o zaměstnávání zdravotně a
mentálně postižených spoluobčanů. Hlavní náplní bylo organizování pravidelných
mimoškolních zájmových kroužků, vzdělávacích programů pro školy, řemeslných a
výtvarných dílen, příměstských táborů, naučných stezek v Houbovém Parku a
provozování Muzea Fosílií.

Hlavní činnosti organizace
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

přednášková, vzdělávací a osvětová činnost
zážitkové semináře pro zájemce z řad široké veřejnosti, školských a dalších
zařízení
vedení dětských zájmových skupin
tréninkové centrum typu chráněných dílen
zajišťování táborů a příměstských táborů
pořádání výtvarných, tanečních, jazykových a jiných kurzů a volnočasových
aktivit
vytváření naučných stezek
provozování naučného areálu za účelem výchovy a neformálního vzdělávání
rozšiřování, kompletace, digitalizace a prezentace unikátní sbírky fosilií známé
jako sbírka Henka a Nolly Blaas a seznamování široké veřejnosti s touto sbírkou
tak, aby byla zachována i příštím generacím a přispěla k ochraně neživé přírody
vytváření nových pracovních míst
enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta, která se zaměřuje také na vztah
člověka a prostředí a vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření
hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí
ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku
poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné
školní docházky
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Vedlejší činnosti
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Struktura organizace

Správní rada
Engelbertus Blaas – předseda – tel: 733 732 595, e-mail: bert@svetfantaziezu.cz
Mgr. Vladimír Bartoš – tel: 606 277 663, e-mail: vlada@svetfantaziezu.cz
Lenka Bartošová – tel: 733 121 519, e-mail: lenka@svetfantaziezu.cz
Mgr. Eva Hemberová – tel: 776 235 701, e-mail: eva@svetfantaziezu.cz
Lucie Prokešová – tel: 775 160 832,e-mail: luci@svetfantaziezu.cz
Bc.Hana Šímová – tel: 733 131 208, e-mail: hanka@svetfantaziezu.cz
Bc. Barbora Gabrišková - tel: 702 070 174, e-mail: barca@svetfantaziezu.cz

Statutární orgán
Ing. Bohuslava Blaas Bérová,MBA. – ředitelka
Tel: 604 247 389 e-mail: bohunka@svetfantaziezu.cz
IČO: 04872380
Číslo účtu: Sparkasse 4000060394/7940
www.svetfantaziezu.cz
e-mail: info@svetfantaziezu.cz
tel: 736 419 795
sídlo: náměstí Míru 162/I, 377 01 Jindřichův Hradec
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Uskutečněné a probíhající dotační programy v roce 2019
Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) – Jihočeský kraj
Název projektu: Pravidelná zájmová činnost pro děti ze sociálně slabých rodin a děti s
handicapem
Registrační číslo projektu: 415-02-069/19
Naše kroužky Píšťalky I a II navázaly na svou tradici a nadále pokračují ve své činnosti. Těchto
kroužků se účastnilo celkem 26 dětí, z toho 18 dětí ze sociálně slabých rodin a s lehkým
handicapem, 8 dětí se středně těžkým až těžkým handicapem. V průběhu kroužků byla
uspořádána dvě vystoupení. Jedno vystoupení proběhlo pro spolužáky a kamarády, druhého
vystoupení na „Zahradní slavnosti“ se účastnili i rodiče a pozvaní hosté. Předvedení naučené
písně s doprovodem kytary pana učitele od dětí, u kterých je každý správně zapískaný tón
úspěchem, mělo mezi publikem neuvěřitelnou emoční hloubku a rozsah.

Dalším kroužkem, který probíhá je Muzikoterapie, který navštěvují děti s PAS. Tyto děti mají
vlastní svět. Našemu světu nerozumí a je velmi složité nacházet společnou řeč, společné
vnímání. Děti se učí nové písně a melodie, dále se dětem daří postupně hledat správné tóny na
klávesách a pomocí rádia s CD chytat rytmus dané skladby nebo jen ležet na hudební vibrační
podložce a vnímat hudbu, příjemné tóny. Někteří členové kroužku se již připojili k vystoupení
pro rodiče na Zahradní slavnosti. Kroužku se účastní celkem 10 dětí. Věříme, že se nám podaří
v započaté práci pokračovat a pomáhat v rozvoji malých muzikantů i nadále.

Od května jsme připravili další zájmové činnosti – kroužek Šikovné ručičky navštěvuje 8 dětí,
keramický kroužek 12 dětí a do relaxačně – turistického je zapojeno 9 dětí. Všechny děti
v nových kroužcích mají středně těžký až těžký zdravotní handicap.

Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme řešili problém dohledu a pomoci asistentky,
na kterou jsme již neměli finanční prostředky. Domluvili jsme se proto ve školní družině, kde
nám pomáhají asistentky pedagoga s dozorem dětí, které nejsou v daném okamžiku zapojeny
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do činnosti. Jde ovšem o provizorní řešení, věříme, že se nám podaří získat větší finanční
podporu tak, aby mohly kroužky pokračovat bez problémů.

Dotační program Podpora muzeí a galerií – Jihočeský kraj
Opatření 2. – Propagace muzeí a galerií
Název projektu: Podpora Muzea fosilií v Roseči
Registrační číslo projektu: 429-02-02/19
Díky prezentaci Muzea fosilií Roseč na portálu „Hradec žije“, prezentaci a reklamnímu
spotu na rozhlasové stanici Frekvence 1- Jihlava a inzerci v týdeníku 5plus pro Jihočeský
kraj se podařilo zviditelnit Muzeum fosilií v Roseči.
Návštěvníci kladně hodnotí informace o muzeu a zpracování celé expozice, díky kterému
lépe chápou vznik a vývoj planety. Muzeum do nové sezóny 2020 budeme rozšiřovat a
rekonstruovat, proto je v tomto roce mimo hlavní sezónu uzavřeno.
Muzeum fosilií v Roseči navštívilo 40 tříd ze škol z Jihočeského, Středočeského,
Jihomoravského kraje a kraje Vysočina (cca 1500 žáků) a v průběhu hlavní sezony dalších
8000 návštěvníků z řad veřejnosti.

Dotační program Rozvoj venkova a krajiny v roce 2019 – Jihočeský kraj
Část opatření 5.A Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO a EP)
Název projektu: Život kolem nás
Registrační číslo projektu: 435-05-002/19

Formou hry a experimentu se nám podařilo propojit prehistorickou minulost s přítomností.
Porovnávali jsme dochované ostatky rostlin a zvířat s dnešními rostlinami a zvířaty. Formou
zážitkové pedagogiky se nám podařilo děti motivovat k ekologickému myšlení a jednání na
základě vlastních prožitků a zkušeností. Probírali jsme změny klimatu v historii planety. V
naučné stezce "Stopy kolem nás" děti poznávaly stopy zvířat, které kolem nás žijí. V zážitkové
hře se snažily identifikovat zvířecí figurky, které potkávaly v parku. Dále se při hře děti
zamýšlely, co zůstane po naší době, budou se nacházet také pouze zkamenělé ostatky živočichů
a rostlin? Děti diskutovaly o současném stavu naší planety, kolik nerozložitelných předmětů
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zůstává v zemi a v jakém nepořádku je současný stav a naše okolí. Skládali jsme s dětmi velký
obraz rostlin a zvířat. Společně jsme prohlíželi naučné pracovní listy s tématem " Život kolem
nás" svázané do brožurky. Společně jsme si zkoušeli některé zábavné úkoly a hádanky, které
jsme pro děti připravili. Učitelé velmi kladně hodnotili celý program, na který mohou navázat i
díky pracovním listům ve školních hodinách. Programu se zúčastnilo celkem 524 dětí z 27 tříd
Jihočeského kraje.

Dotační program Podpora cestovního ruchu 2019– Jihočeský kraj

Dotaci pro rozšíření pohybových aktivit a Kuličkových drah v Houbovém Parku se nám v
tomto roce nepodařilo získat, proto plánované aktivity nebyly realizovány. Věříme, že v
následujícím období budeme úspěšnější.

Podpora volnočasových aktivit – Město Jindřichův Hradec
Název projektu: Pravidelná zájmová činnost pro děti ze sociálně slabých rodin a děti s
handicapem
Od Města Jindřichův Hradec jsme získali pro činnost 64 dětí celkem 3000,- Kč. Za tento obnos
jsme nakoupili drobný spotřební materiál do kroužků.
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Podpora z Operačního programu Zaměstnanost – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování

Název projektu: Zřízení pracovních míst
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008965
Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
Pokračujeme v projektu Zřízení pracovních míst, ve kterém zaměstnáváme dvě osoby s
mentálním a zdravotním handicapem a jednu osobu, která byla dlouhodobě nezaměstnaná.
Všechny osoby, které vstupovaly do projektu, měly dluhy, na dvě osoby byla vyhlášena
exekuce. Díky zavedení pravidelného pracovního řádu, vytvoření finanční stability ke splácení
dluhů se nám daří pomoci podpořeným osobám vypořádat se se svou minulostí a vytvářet si
nové cíle a vztahy ve svém životě. Všechny podpořené osoby se účastnily kurzu finanční
gramotnosti, který probíhal v období od 1.2. do 7.5.2019. Kurz finanční gramotnosti velmi
pozitivně ovlivnil jednání i chování zúčastněných osob a pomohl v orientaci finančních úkonů a
produktů, se kterými se potkávají ve svém životě.
V organizaci došlo k velkým personálním změnám. Jedna osoba odcházela na mateřskou
dovolenou, dvě osoby ukončily pracovní úvazek do třech měsíců od počátku zaměstnání z
důvodu neuspokojivých vztahů na pracovišti. Byli přijati noví zaměstnanci, a to i zaměstnanci
s mentálním handicapem. Osoby zapojené v tomto projektu nesly změny těžce, byly agresivní,
nadávaly, odcházely od zadané práce, kterou zadávala nová pracovní asistentka. Zvykaly si na
nové podmínky. Z počátku nebyly ochotny spolupracovat, nechtěly pomáhat ostatním
mentálně handicapovaným zaměstnancům. Nálada na pracovišti byla vypjatá a nepříjemná.
Vedoucí pracovní asistentka zavedla individuální pohovory s jednotlivými pracovníky a snažila
se vyhrocenou situaci řešit a uklidnit, což se postupně dařilo. Nový rozšířený kolektiv se
podařilo postupně stmelit. Vedoucí pracovní asistentka navrhla témata pro nový kurz z oblasti
osobní i psychické hygieny. Díky individuálním pohovorům, které stále probíhají a novému
školení zapojené osoby chápou, jak důležitá a potřebná je spolupráce a komunikace
na pracovišti. Všechny osoby, které jsou zapojeny v projektu, jsou již bez exekucí a dluhů.
Výkonnost odváděné práce se od počátku projektu zlepšila, je však stále nízká, kvalita
odváděné práce je průměrná. Snažíme se proto hledat individuální motivaci k vyššímu výkonu
a lepší kvalitě práce.
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Název projektu: Správce areálu Houbového Parku a Muzea fosilií
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009302
Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
Podpořená osoba v tomto projektu byla vyslána na vzdělávací kurz, kde získala osvědčení
práce s motorovou pilou. V jarním období se podpořený zaměstnanec společně s ostatními
účastnil pracovních aktivit při údržbě a obnově parku. Opravoval plůtky v bludišti z rostlin,
další dřevěné prvky v parku, stavěl výběh pro králíky a morčata. S novou pracovní asistentkou
spolupracuje, pomáhá při zapojování do pracovních aktivit zaměstnanců s handicapem. I přes
problémy, které se ze strany zaměstnanců s handicapem objevily v průběhu celého roku, je
vztah k těmto zaměstnancům kladný.
Během sezony navštívilo Houbový Park a tím i Muzeum Fosilií 10 000 návštěvníků. Kapacita
muzea byla nedostatečná, proto správní rada organizace rozhodla o jeho rozšíření. Některé
z exponátů jsou již nově uloženy v kartonových krabičkách, proto je jednodušší jejich stěhování
a přípravy nové expozice v rozlehlejších prostorách. Pro našeho pracovníka jde o nelehký úkol.
Ve spolupráci s údržbářem přemýšlí o vzhledu nového muzea. Komunikuje, naslouchá
připomínkám a postupně vytváří model, který se bude realizovat na jaře následujícího roku. V
průběhu sezony i po sezoně se aktivně zapojoval do úklidu, do třídění odpadů po
návštěvnících, oprav poškozených exponátů a naučných stezek v celém areálu.

Název projektu: Sociální začleňování - práce je radost
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009366
Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
V tomto projektu jsme obsadili poslední volné pracovní místo osobou z cílové skupiny. Do
zaměstnání tak docházelo 5 osob s mentálním i kombinovaným handicapem, které potřebovaly
individuální podporu při pracovní činnosti. Pro pracovní asistentku bylo obtížné věnovat se
každému zaměstnanci individuálně, proto při přímé práci s cílovou skupinou vypomáhala
ředitelka organizace, později i pomocná pracovní asistentka. Ve větším kolektivu se někteří
zaměstnanci začali stranit ostatních, potřebovali samostatné pracovní místo, žalovali jeden na
druhého nebo se pomlouvali. Došlo i k drobným krádežím. Po pravidelných poradách
organizace a po kurzu finanční gramotnosti se řešili individuální potřeby jednotlivých
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pracovníků i přístup jeden k druhému. Probíhaly individuální motivační pohovory
s opakovaným vysvětlováním o osobním přístupu, odpovědnosti a vzájemné toleranci. Pro
podporované osoby je velice důležitá pozitivní motivace, pochvala a vysvětlení účelu a důvodu
toho, co má udělat. Postupně se podařilo kolektiv stmelovat tak, aby byl schopen společně
pracovat na zadaných úkolech. Rozšířili jsme spolupráci s klíčovými asistenty našich
zaměstnanců, s vedoucími chráněných bydlení, s opatrovníky a s OSPOD J. Hradec. V jarním
období jsme opravovali naučné stezky a dřevěné prvky v parku. V létě a na podzim probíhal
úklid celého areálu. V zimním období naši zaměstnanci prali a opravovali hračky, vyráběli
drobné upomínkové předměty, které vkládali do balíčků pro děti. Dárkový balíček je odměna
za splněné úkoly v naučných stezkách. Dále připravovali novou dekoraci do parku a starali se o
zvířata. Pomáhali i s podklady pro tvořivé dílny do škol, někteří se aktivně tvořivých dílen ve
školách účastnili. Atraktivní pracovní náplň a pochvala za práci pomáhá v osobnostním růstu
našich zaměstnanců. Naše spolupracující organizace nás požádaly o rozšíření projektu a
pracovního zapojení dalších mentálně handicapovaných osob.

Název projektu: Sociální začleňování - práce je radost rozšíření
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009366
Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou

Tento program jsme zahájili v období od 1.6.2019. Ani jedna se zapojených osob z cílové skupiny
nebyla schopna práce bez přítomnosti a aktivního zapojení pracovních asistentek. Bez dohledu
klienti přestávali pracovat, stále odpočívali, měli tendence odejít od zadaného úkolu a jít si třeba
zakouřit, používat mobil, hašteřit se s ostatními pracovníky. Pomocná pracovní asistentka byla
překvapena náročností práce s našimi zaměstnanci, měla problém s organizací práce, dohledem
a pozitivní motivací k práci. Vznikaly nepříjemné situace a napětí na pracovišti. Pomocná
pracovní asistentka podala výpověď ve zkušební době. Situaci jsme museli okamžitě řešit.
Zastoupily ji osoby, které pracovaly na DPP a které naši zaměstnanci z cílové skupiny již znali z
jiných aktivit. Díky profesionálnímu přístupu a postupnému výchovnému procesu se klienti
navzájem začínali respektovat a chválit práci toho druhého. Vzájemně si pomáhali a
povzbuzovali se. Atmosféra na pracovišti se postupně uvolňovala. K dobré náladě pomáhali i
návštěvníci parku, kteří si s klienty povídali, chválili je a také děkovali za to, že je park čistý a
upravený. Pozitivní motivace pomáhala osobám z cílové skupiny vážit si své práce a sama sebe.
Cítili se potřebnými a užitečnými, což pomáhalo v růstu jejich osobnosti i přístupu k práci a
vztahům na pracovišti. V průběhu sezóny jsme se zapojenými osobami pracovali v ranní a
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odpolední směně tak, aby byl zajištěn bezproblémový provoz celého areálu. Probíhaly
individuální motivační pohovory s opakovaným vysvětlováním o osobním přístupu,
odpovědnosti a vzájemné toleranci. Pro podporované osoby je velice důležitá pozitivní motivace,
pochvala a vysvětlení účelu a důvodu toho, co má udělat. Během měsíce září proběhlo
dvoufázové výběrové řízení na pozici pomocné pracovní asistentky s nástupem od 1.10.2019. Při
pohovoru byly vybrány 3 osoby. Tyto osoby byly pozvány k praktickému zkušebnímu dnu, kdy
měly možnost vyzkoušet si náplň práce přímo s našimi zaměstnanci z cílové skupiny v praxi.

Název projektu: Prázdniny s Fantazií
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009309
Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
V roce 2019 rozběhlo celkem 6 příměstských táborů „ Prázdniny s Fantazií“. Všechny běhy se
uskutečnily přímo v Houbovém Parku. Táborů se účastnilo celkem 118 dětí, z toho bylo dotačně
podpořeno 98 dětí. Věkový rozptyl dětí byl od 4 let do 13 let. Podmínky dotace splnilo celkem
55 rodin.
1. běh - termín 08.7. – 12.7.2019 – 20 dětí – z toho podpořených 17 dětí
2. běh - termín 15.7. – 19.7.2018 – 19 dětí – z toho podpořených 18 dětí
3. běh - termín 22.7. – 26.7.2019 – 19 dětí – z toho podpořených 14 dětí
4. běh - termín 29.7. – 2.8.2019 – 20 dětí – z toho podpořených 17 dětí
5. běh - termín 5.8. – 9.8.2019 – 20 dětí – z toho podpořených 15 dětí
6. běh – termín 12.8. – 16.8.2019 – 20 dětí – z toho podpořených 17 dětí
Všechny běhy v Houbovém Parku v Roseči využily svozu dětí z Jindřichova Hradce a zpět.
Počet dětí se pohyboval od jednoho do šesti dětí dle požadavků a potřeb rodičů. Dozor,
přebírání dětí, dokumentů a informací od rodičů zajišťovala doprovodná osoba. Doprovodná
osoba připravovala i jednoduchý program pro děti do autobusu nebo při čekání na zastávce.
Všechny běhy měly dvě pečující osoby po celý týden a jednu pečující osobu navíc při
celodenním výletě. Prostor pro aktivity byl vybaven již z předešlého roku. Po ukončení táborů
jsme provedli inventarizaci a zjistili několik rozbitých materiálů (některé hry, ve špatném stavu
jsou i bazény), které budeme muset do příštího roku opravit či nakoupit nové.
Název projektu: Prázdniny s Fantazií pro děti s handicapem
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Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011699
Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
V roce 2019 proběhly celkem 3 příměstské tábory „ Prázdniny s Fantazií pro děti s
handicapem“. Všechny běhy probíhaly v prostorách Speciální školy v J. Hradci a v Houbovém
Parku v Roseči. Děti se zdravotním a mentálním handicapem potřebují pro svůj pocit bezpečí
známé a neměnné prostředí, které jsme v zahradě dovybavili speciálními hrami určenými pro
děti s PAS a bazénem. Táborů se účastnilo celkem 20 dětí, z toho všechny děti byly dotačně
podpořeny, podmínky dotace splnilo 15 rodin. Věkový rozptyl dětí byl od 8 let do 17 let, rodiče
dětí starších 15 let doložili čestné prohlášení školy, že jsou děti stále zapojeny v základním
vzdělávacím systému.
1. běh - termín 08.7. – 12.7.2019 – 4 děti – z toho podpořených 4 děti, 2 děti s těžkým zdravotním
a mentálním handicapem připoutané na invalidním vozíku a 1 dítě neslyšící s mentálním
handicapem
2. běh - termín 15.7. – 19.7.2019 – 6 dětí – z toho podpořených 6 dětí, 6 dětí s PAS
3. běh - termín 22.7. – 26.7.2019 – 10 dětí – z toho podpořených 10 dětí, 1 dítě připoutané na
invalidní vozík, 7 dětí s PAS

Vedení táborů a zajištění bezpečnosti dětí bylo velmi náročné, protože většina dětí, které se
účastnily táborů, trpí středně těžkým až těžkým a kombinovaným handicapem. Upravovali
jsme počet pečujících osob tak, aby byla zabezpečena kvalitní péče a bezpečnost dětí. Tábory
byly ovlivněny i úmrtím jednoho dítěte, které se mělo táborů účastnit. Dozor, přebírání dětí,
dokumentů a informací od rodičů zajišťovaly pečující osoby. Všechny běhy měly 3 pečující
osoby po celý týden a jednu pečující osobu navíc při celodenním výletě. I přes náročnou práci a
psychickém zatížení neočekávané situace po úmrtí dítěte, se kterým se vyrovnávaly děti i
pečující osoby, byly tábory rodiči hodnoceny velmi pozitivně. Rodiče měli možnost své děti
umístit do příměstského tábora, kde byly děti šťastné a bylo o ně dobře postaráno.

O poskytnutých dotacích z dotačních programů jsme informovali na našich webových
stránkách www.svetfantaziezu.cz, na facebooku, na tištěných informativních cedulích při
vstupu do Houbového Parku Ráje Skřítků a na portále Hradec žije.

Svet fantazie z.u.
•••

Pravidelná mimoškolní činnost
Naše kroužky navázaly na svou tradici a nadále pokračují ve své činnosti. Kroužků se účastnilo
celkem 64 dětí, z toho 18 dětí ze sociálně slabých rodin a s lehkým handicapem, 46 dětí se
středně těžkým až těžkým handicapem. V průběhu kroužků byla uspořádána dvě vystoupení.
Jedno vystoupení proběhlo pro spolužáky a kamarády, druhého vystoupení na „Zahradní
slavnosti“ se účastnili i rodiče a pozvaní hosté. Předvedení naučené písně s doprovodem kytary
pana učitele od dětí, u kterých je každý správně zapískaný tón úspěchem, mělo mezi publikem
neuvěřitelnou emoční hloubku a rozsah.
Na podpoře činnosti zájmových kroužků se finančně podíleli:
Jihočeský kraj v dotačním programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu)
Waldviertler Sparkasse Bank AG. Jindřichův Hradec
Město Jindřichův Hradec v dotačním program Podpora volnočasových aktivit
Dále Svět Fantazie financuje pravidelnou činnost z aktivit Houbového Parku
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Vzdělávací environmentální program “ Život kolem nás”
Za pomoci finanční podpory Jihočeského kraje a financování z aktivit Houbového
Parku vznikl vzdělávací environmentální program ”Život kolem nás”, který navazuje
na školní výuku o planetě Zemi a chování k přírodě. Formou hry a experimentu se nám
podařilo propojit prehistorickou minulost s přítomností. Probírali jsme změny klimatu
v historii planety. V naučné stezce "Stopy kolem nás" děti poznávaly stopy zvířat, které
kolem nás žijí. V zážitkové hře se snažily identifikovat zvířecí figurky, které potkávaly
v parku. Dále se při hře děti zamýšlely, co zůstane po naší době, budou se nacházet také
pouze zkamenělé ostatky živočichů a rostlin? Děti diskutovaly o současném stavu naší
planety, kolik nerozložitelných předmětů zůstává v zemi a v jakém nepořádku je
současný stav a naše okolí. Skládali jsme s dětmi velký obraz rostlin a zvířat. Společně
jsme prohlíželi naučné pracovní listy s tématem " Život kolem nás" svázané do
brožurky. Také jsme si zkoušeli některé zábavné úkoly a hádanky, které jsme pro děti
připravili. Učitelé velmi kladně hodnotili celý program, na který mohou navázat i díky
pracovním listům ve školních hodinách. Programu se zúčastnilo celkem 524 dětí z 27
tříd jihočeských škol.
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Výtvarné a řemeslné dílny
Ve výtvarných dílnách zkoušíme nové techniky a kombinujeme různé druhy materiálů
tak, aby si každý z malých i velkých umělců vytvořil dílko dle své fantazie.
Ani stará řemesla nám nejsou cizí a každý si se svou šikovností vyzkouší například
dráteníka při výrobě drátkovaných stromečků. Také se pokoušíme vytvořit
environmentální segment výtvarných dílen. Vymýšlíme a vytváříme nové výrobky ze
zbytkových materiálů. Při nabídce adventních dílen 2019 s environmentálním
programem jsme navázali spolupráci s MAP Česká Kanada. V předvánočním čase jsme
navštívili celkem 24 škol a vytvářeli s 640 dětmi vánoční svícínky, pískované rámečky a
Anděla z rouna. Připravili jsme prezentaci “Vánoční zvyky“ v anglickém jazyce a
spojili jsme tak výuku cizího jazyka s polytechnickou výchovou – výrobou vlastního
díla.

Příměstské tábory
Díky dotačním programům ve spolupráci s MAS Česká Kanada proběhlo celkem 9
běhů příměstských táborů, kterých se účastnilo celkem 138 dětí. V Houbovém Parku se
uskutečnilo 6 turnusů a pro děti s handicapem byly připraveny 3 turnusy ve Speciální
škole v Jindřichově Hradci. Děti se zdravotním a mentálním handicapem potřebují pro
svůj pocit bezpečí známé a neměnné prostředí, které jsme v zahradě dovybavili
speciálními hrami určenými pro děti s PAS a bazénem. Rodiče i děti byli spokojeni s
průběhem táborů, rodiče oceňovali profesionální přístup vedoucích i příjemné
prostředí, ve kterém se tábory uskutečňují.

Exkurze pro školy
Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2019 jsme v Houbovém Parku přivítali 2000
dětí ze škol a školek z Jihočeského kraje, z kraje Vysočina, Středočeského kraje a
Jihomoravského kraje. Děti se účastnily naučných stezek a her v parku, navštívily
Muzeum fosilií, vyrobily si magnetku či jiný výrobek z rozšířené nabídky a hrály si v
prostorách Houbového Parku. Bosonohou pohmatovou stezku se nám podařilo rozšířit
o naučnou stezku Stopy zvířat. Rozšíření aktivit v parku kladně hodnotili jak děti,tak i
jejich učitelé.
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Houbový Park Ráj Skřítků
Historie Houbového Parku Ráje Skřítků sahá do roku 2008, kdy ve velké zahradě
vznikla první pohádková Rafíkova stezka pro pobavení dětí a dospělých. Od té doby se
mnoho změnilo. Park se stal oblíbeným a navštěvovaným místem. Vyrostlo zde mnoho
domečků pro skřítky, zatravněná plocha se změnila v botanickou zahradu, kde je
připraveno již dvanáct naučných programů hlavně pro děti. Doprovod dětí se aktivně
zapojuje do činnosti a pomáhá dětem prožít nové informace. Celý projekt vznikl při
práci ve volném čase. V roce 2017 převzala aktivity Houbového Parku nezisková
organizace Svět Fantazie, zapsaný ústav. V roce 2019 navštívilo Houbový Park celkem
2000 dětí ze škol a školek a během letní sezony dalších 8000 návštěvníků. Zrealizovali
jsme nové oddechové hry – Kuličkové dráhy. Vytvořili a prezentovali jsme nové
miniaturní domečky s pohádkovými výjevy a tím doplnili celistvý relaxační dojem. Při
vytváření domečků a skřítků jsme použili zbytkové materiály. Podporujeme tak
environmentální princip, který v naší ideologii propagujeme.

Environmentální programy pro veřejnost
V Houbovém Parku se v létě 2019 uskutečnily další environmentální programy pro
veřejnost. Během léta proběhlo několik tvořivých dílen, kde se zpracovávaly zbytkové
materiály: PET lahve a plastové krabičky, starý papír a zbytky vlny. Vytvářeli jsme
krásná zvířátka z vlny, želvy a chobotnice z plastů, srdíčka a kytičky z papíru. O
program byl ze strany veřejnosti velký zájem. Předpokládáme, že v těchto aktivitách
budeme nadále pokračovat.
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Botanická zahrada

Svět Fantazie od 1.1.2017 převezal správu nad celým Botanicem. Jedná se o Botanickou
zahradu, ve které je označeno na 250 druhů rostlin, které nás v běžném životě
obklopují, ale často neznáme jejich jméno, nebo užitečnost dané rostliny. Nápadité
popisky přispěly ke vzniku botanické stezky “Bloudění s rostlinkami”. Svět Fantazie
připravil i exkurze pro školy s programem zaměřeným přímo na ekologii a význam
rostlin v našem životě. S pomocí dotačních programů sociálního začleňování “ Práce je
radost”, “ Práce je radost rozšíření” a OP Zaměstnanost “Zřízení pracovních míst”, kdy
účastníky programu jsou handicepovaní klienti z chráněného bydlení “Otevřená
Okna”z J. Hradce, z Centra sociálních služeb z J. Hradce a z chráněného bydlení “Na
plno” se daří upravit záhony v parku, pročistit rostlinky po zimě od staré vegetace,
zasázet nové, upravovat rostliny během roku, čistit park a zavést novou vrstvu
štěpkovaných větví ke keřům a stromům. Do nové sezóny bude potřebné opravit
popisky a někde i dozasadit rostlinky, které díky tropickému počasí v záhoncích
zaschly.

Muzeum Fosilií
Muzem Fosílií v Roseči vzniklo v roce 2008. Představuje vývoj planety Země v unikátní
kolekci nálezů zkamenělých rostlin a živočichů. Musíme obdivovat neuvěřitelnou píli a
trpělivost Henka a Nolly Blaas, kteří více než 50 let svého života věnovali hledání
exponátů. Každý z těchto několika tisíc exponátů jim prošel opakovaně rukama, aby byl
důkladně očištěn, identifikován, popsán a zařazen do vývojového vzorce. Sbírka
obsahuje nálezy rostlin a živočichů z celé Evropy. Mapuje vývoj planety Země od
období kambria. Manželé Blaasovi spolupracovali s Geologickým muzeem v Hoflandu
v Holandsku. Geologické muzeum Hofland podpořilo vznik Muzea fosilií v Roseči
doplněním chybějících zkamenělin ke zmapování všech období vývoje planety Země a
poskytlo jako sponzorský dar několik prosvícených vitrín k realizaci expozice. V roce
2014 sbírku zkamenělin prohlédl a svým odborným názorem podpořil RNDr. Jaroslav
Marek, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je předním
odborníkem v oboru paleontologie v České republice. Od roku 2017 s muzeem
pravidelně spolupracuje.
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Muzeum Fosílií se nachází v areálu Houbového Parku v Roseči. Již v minulých letech si
našlo své návštěvníky a svou originální sbírkou získalo i velký kladný ohlas veřejnosti.
V roce 2016 se muzejní sbírka začala rozšiřovat o další exponáty z celé České republiky.
Víme, že informace a exponáty, které jsou v muzeu uložené, rozšiřují vědomosti o
neživé přírodě a jsou v současné době potřebné a zásadní, otevřeli jsme proto od roku
2018 Muzeum fosilií pro všechny návštěvníky parku. Pokračuje spolupráce s panem
Vlastimilem Sloupem, který vytváří repliky exponátů pro nejvýznamnější muzea v
České republice a pomohl rozšířit sbírku o repliku z originální předlohy hlavy T-rexe,
kterou jsme instalovali do nového interaktivního naleziště zkamenělin v parku. Pan
RNDr. Jaroslav Marek, CSc. je dobrovolným spolupracovníkem Světa Fantazie a
pomáhá při identifikaci nálezů a digitalizaci sbírky svými odbornými radami. Muzeum
fosilií v Roseči se snaží být zajímavé svým tématem, obsahem i zpracováním. Podporuje
všeobecný zájem dětí o pravěk a koriguje jejich znalosti získané z různých populárních
zdrojů. Motivuje k zamyšlení jak děti, tak dospělé. Je vhodné jako doplněk formálního
vzdělávání a interaktivních výukových programů zaměřených na vývoj lidstva a
planety. Předpokládáme další rozvoj muzea a nárůst počtu návštěvníků.
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Firemní zábavné akce
Umíme si hrát, což je základ i pro další aktivity Světa Fantazie. Firemní akce jsou
pořádány v areálu Houbového Parku v Roseči. Na dospěláky nebo celé jejich rodiny
čeká hodně netradičních her a zábavy. Program je připravován dle zadání a přání
přímo na míru každé firmě. Z důvodu přípravy a rozšíření příměstských táborů a
dalších aktivit pro školy a školky jsme v Houbovém Parku v roce 2019 akce pro firmy
nerealizovali, zůstávají však v nabídce Světa Fantazie,z.ú.
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Hospodaření za rok 2019

Struktura nákladů a výnosů
Spotřeba materiálu a energie

Hlavní činnost

Hospodářská
činnost

Celkem

559 115,90

12 543

571 658,90

0,00

34 756,00

34 756,00

8 757,00

0,00

8 757,00

450 662,90

34 724,00

485 386,90

1 950 399,00

14 880,00

1 965 279,00

468 746,00

0,00

468 746,00

8 730,00

0,00

8 730,00

0,00

0,00

0,00

799,00

0,00

799,00

38 900,00

0,00

38 900,00

1 500,00

0,00

1 500,00

84,30

0,00

84,30

NÁKLADY CELKEM

3 487 694,00

96 903,00

3 584 597,00

Provozní dotace

2 576 202,13

0,00

2 576 202,13

2 200,00

0,00

2 200,00

Program v naučném parku

521 970,00

0,00

521 970,00

Příměstské tábory

175 850,00

0,00

175 850,00

Programy pro ZŠ,MŠ, ostatní skupiny,
ekologické programy

287 153,00

0,00

287 153,00

60 690,00

0,00

60 690,00

Prodané zboží
Náklady na cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Dary
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmů

Dary

Výtvarné a adventní dílny
Prodej občerstvení

0,00

32 600,00

32 600,00

Prodej zboží

0,00

80 050,00

80 050,00
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Tržby z reklamy

0,00

15 000,00

15 000,00

Výnosové úroky

443,70

0,00

443,70

3 445,00

0,00

3 445,00

127 650,00

3 755 603,80

30 747,00

171 006,80

Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
Výsledek hospodaření před
zdaněním

3 627 953,80
140 259,80
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Pomáhají nám:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MAS Česká Kanada o.p.s.

Jihočeský kraj, Město J. Hradec
Waltviertel Sparkasse
Centropen a.s.
Tupa s.r.o.
Zahradnictví Florianus s.r.o.
Hand made service s.r.o.
Kores Europe s.r.o.

Přátelé Světa Fantazie, zapsaného ústavu a Houbového Parku Ráje Skřítků podpořili
činnost Světa Fantazie svou dobrovolnickou prací.
Děkujeme!
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Slovo závěrem:
… V daném okamžiku můžeš mít jen jednu myšlenku ve vědomé mysli. Snaž se proto, aby byla
konstruktivní, pozitivní a laskavá, a pak uvidíš, že budeš říkat konstruktivní věci a jednat laskavě. Volba
je vždy ve tvých rukou…
…Než začneš kritizovat práci někoho jiného, ohlédni se a posuď, cos udělal ty sám pro druhé …
Ohlédnutí za rokem 2019 ve Světě Fantazie se nese ve velké míře v pozitivní a spokojené mysli. Prožili
jsme spoustu vesela, ale i smutna. Seznámili jsme se s mnoha zajímavými lidmi a rozšířili jsme náš tým.
S některými z nás jsme se rozloučili a také čelili pomluvám a haně. Mnoho dobrých lidí nás navštívilo a
svým milým slovem dodalo energii v pokračování naší cesty. Řadou mimořádných aktivit jsme si
zkrášlili všední dny nejenom sobě, ale i svému okolí. Přejeme nám všem, abychom nasbírali mnoho sil a
chuti k dalším krokům vpřed, abychom si byli navzájem darem i inspirací…děkujeme.
Ing. Bohuslava Blaas Bérová,MBA., ředitelka
.
Výše finančního plnění členům správní a dozorčí rady za jejich práci v orgánech ústavu v roce 2019 činila
0 Kč.

Svět fantazie z.ú.

