VÝROČNÍ
ZPRÁVA
VESELESEM, Z.S.
PRO ROK 2018

SLOVO
ZAKLADATELKY
Na začátku jsme byly tři maminky, které spojovala myšlenka založit v
Hořicích lesní mateřskou školu. Říkaly jsme si, že jeslti přežijeme
první zimu, tak jsme opravdu dobré. Zima pominula, jaro, léto a nastal
podzim a nový školní rok. Je to neuvěřitelné, ale právě máme po
zápisu do nového školního roku, který bude již 5. pro lesní školku
Lišákovo doupě.
Za 4 roky fungování lesní školky se nám podařilo mnoho zdarů, ale i
nezdarů. Pomocí crowdfundingu se nám podařilo vybrat dostatek
peněz na koupi mongolské jurty, která již druhým rokem slouží dětem
jako zázemí v nepříznivém počasí. Postavili jsme na zahradě
dřevěnou pergolu, která slouží jako stinné místo pro stravování a
aktuálně rozšiřujeme prostory o novou maringotku. Snažíme se žít co
nejvíce v souladu s přírodou, šetříme vodu, které je v přírodě málo,
používáme pilinovou toaletu, ze které vznikne za několik měsíců dobrý
kompost, pěstujeme vlastní zeleninu i ovoce, máme vlastní
vermikompostér, atd.
Tohle všechno by se ale nemohlo vůbec stát bez úžasného týmu,
který vždy v lesní školce byl a stále je. Nezbývá, než popřát, aby
tomu bylo tak i nadále.

MGR. KATEŘINA KAŠPAROVÁ
zakladatelka

ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
VeseLESem, z.s.
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Předsedkyně spolku:
Mgr. Kateřina Nováková Kašparová
email: k.j.kasparova@gmail.com
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HISTORIE A
POSLÁNÍ
SPOLKU
Spolek VeseLESem vznikl v roce 2015 v Hořicích na základě
předchozích zkušeností z dobrovolnických aktivit v oblasti životního
prostředí.
Hlavním posláním spolku je ekologicky osvětová činnost, edukativní a
výchovně vzdělávací činnost.
Spolek provozuje lesní klub Lišákovo doupě, který navštěvují děti od
2,5 do 7 let věku.
Hlavními účely spolku jsou:
a) osvětová a edukační činnost
b) organizace akcí pro rodiny s dětmi v přírodním prostředí
c) vytváření otevřeného prostoru pro prožitky, rozvíjející kladný vztah
k přírodě a společnosti
d) provozování lesního klubu, který bude zaměřen na aktivity ve volné
přírodě, podporu respektu a zodpovědnosti k přírodě a k životnímu
prostředí, podpora rozvoje pohybových, výtvarných a rytmických
dovedností dětí a návratu k tradicím.
e) fundraising - v rámci možností zabezpečování finančních
prostředků pro rozvoj a udržení lesního klubu. Příprava a řízení
projektů souvisejících s činností lesního klubu

NÁŠ TÝM
Ve spolku VeseLESem pracuje aktuálně formou dohod o provedení práce,
nebo čistě dobrovolnicky aktivně 5 lidí.
Koordinátorka: Michaela Sobotíková
Hlavní pedagožka: Mgr. Kateřina Nováková Kašparová
Průvodci: Mgr. Monika Crhová, Zuzana Hubáčková a MUDr. Petr Kašpar
Spolupracujeme aktivně s dobrovolníky z řad rodičů dětí, ale i z veřejnosti.
Bez aktivní dobrovolnické pomoci bychom se neobešli. Dobrovolníkům patří
obrovský dík, vážíme si jejich nezištné pomoci dobrému projektu.

ÚSPĚCHY I
NEZDARY
V roce 2018 jsme uspořádali první společný zájezd s rodiči na chalupu
do KRNAP. Strávili jsme společný prodloužený víkend na
zasněžených horách a určitě v této tradici budeme pokračovat.
Den Země, který se konal 22. dubna byl velmi úspěšný a na rozdíl od
předchozího ročníku se vydařilo i počasí, takže si návštěvníci
plnohodnotně užili celý den, ale i večerní koncert, který se konal v
restauraci Staré časy.
Stěžejní stavební prací roku 2018 byla stavba venkovní jídelny, kterou
jsme uskutečnili v druhé půli letních prázdnin.
O prázdninách se také konal příměstský tábor Alenka v říši divů.

A TY NEZDARY?
Za hlavní nezdar obecně za celou dobu
fungování školky považujeme vysokou
fluktuaci zaměstnanců. Je to dáno jejich
nízkým finančním ohodnocením,
vyplývajícím z nízkých příjmů spolku.
Vzděláváme se na poli fundraisingu a
věříme, že i u nás budou zaměstnanci
kvalitně ohodnocení již brzy.

FINANČNÍ
ZPRÁVA
Spolek VeseLESem je zcela závislý na sponzorských darech a
dotacích z různých zdrojů.
Na následujícím grafu je přesně vidět, že příjmy sice rostou, ale
zároveň také stoupají výdaje.
Do budoucna potřebujeme zlepšit kvalitu fundraisingové strategie, aby
projekt VeseLESem mohl stabilně prosperovat a byl dlouhodobě
udržitelný. Jedině tak může garantovat kvalitní edukativní a osvětové
činnosti.

NAŠE VIZE
Aktuálně máme za sebou zápis do dalšího školního roku 2019/2020.
Poprvé od dob našeho vzniku máme tzv. převis žadatelů o docházku
do školky. Je to pro nás dobrá zpráva.
Chystáme se nyní koupit maringotku, která bude sloužit nejmenším
dětem jako zázemí pro odpočinek po obědě. Maringotku již máme v
zápůjčce a našim nejbližším cílem bude sehnat finanční prostředky
na její koupi, rekonstrukci a vnitřní vybavení.
Naší hlavní vizí je dlouhodobě udržitelný prostor pro děti i jejich
rodiče, prostor který zajistí bezpečný, ale přitom svobodný pohyb dětí
a jejich rodin v kontextu s hlavní myšlenkou ochrany životního
prostředí. Vychováváme děti navštěvující lesní klub k lásce a úctě k
přírodě, a to hlavně formou poznání její jedinečnosti a krásy v celém
koloběhu roku. Děti jsou u nás většinu času venku, takže mají možnost
vnímat přírodu přímo a všemi smysly. To, co jsme dříve zažívali my,
když jsme byli dětmi, je již dnes minulostí. Proto vidíme velký smysl v
pokračování naší činnosti, aby i dnešní děti mohly zažít, jaký je to
pocit, vrátit se po celém domů, sic dni umazaný od bláta, leč dokonale
šťastný.

