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SLOVO
ZAKLADATELKY
Máme za sebou 6 rok fungování Lišákova doupěte.
Máme za sebou jeden z nejtěžších roků vůbec.
Coronavirová krize se znatelně dotkla i nás. I když si
říkáme školka, tak formálně školkou nejsme, a proto
jsme museli tento rok na několik měsíců zavřít. Není
snadné udržet projekt, který je závislý na darech
příznivců, ale zvládli jsme to.
Mám k tomu osobní teorii. Zvládli jsme to proto, že
celým srdcem tímto projektem žijeme. Naše duše se
rozplývají nad dětmi, které svobodně pobíhají po
bezpečném prostoru zahrady školky, hrají si, učí se
novým věcem, poznávají svět všemi smysly, což je
jeden z hlavních pilířů našeho vzdělávání. O to víc
nás mrzelo, když děti musely zůstat zavřené doma a
nemohly do své milované školky zavítat, přesto, že
ostatní školky byly otevřené.
Všechno zlé je ale pro něco dobré. Poučili jsme se,
nevzdáváme se a s láskou hledíme ke světlejším
zítřkům. Lišákovi přeji dalších mnoho let
spokojeného a šťastného života s dalšími kouzelnými
dětmi.

MGR. KATEŘINA KAŠPAROVÁ
KOORDINÁTORKA LIŠÁKOVA DOUPĚTE
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HISTORIE SPOLKU
Spolek VeseLESem byl založen v roce 2015 třemi rodinami,
které se snažili o to, aby v městě Hořice vznikl prostor pro
setkávání rodin s dětmi a zároveň by korespondoval s
myšlenkou ekologického a trvale udržitelného způsobu
života. V době vzniku spolku také vyvstal nápad na realizaci
lesního klubu pro děti, které z různých důvodů
nenavštěvovaly běžné mateřské školy. Narodil se tak projekt
Lišákovo doupě, lesní klub, který začaly navštěvovat děti
předškolního věku. Jak šel čas, rostla v nás i chuť Lišákovo
doupě více a více otevírat nejen našim přátelům, ale i široké
veřejnosti. Lesní klub navštěvovalo stále více dětí, ale i
návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti.

LESNÍ ŠKOLKA
Lesní školka Lišákovo doupě je v provozu celoročně vždy v
pondělí, úterý a středu od 8 do 16 hodin. Doposud nebyl ze
strany rodičů zájem o rozšíření docházky na celý týden. Z
osobních rozhovorů s rodiči víme, že je to jednak z finančních
důvodů, ale také z důvodu fyzické náročnosti každodenní
docházky do lesního klubu. Celodenní pobyt venku je fyzicky
náročný nejen přes zimu, ale i v horkých letních dnech "dá
zabrat". V současné době pracují v klubu 3 průvodkyně a jedna
uklízečka, a to formou DPP, DPČ a dobrovolnické práce. Práce
dobrovolníků je pro nás nepostradatelná. Klub by nemohl
fungovat, pokud by občas nepřišli dobrovolníci pomoci posekat
zahradu, nařezat dříví, opravit jurtu, apod. Zároveň i
průvodkyně pracují dobrovolnicky. Všem, kteří se podílejí na
bezproblémovém provozu lesního klubu patří naše velké díky.

ZVELEBUJEME
Lesní školka už je v provozu 6. rokem, což také mimo jiné
znamená, že potřebuje občas něco vyspravit, poupravit,
zaplátovat, stlouci, apod. Na takové aktivity využíváme
vlastních sil a často také sil rodičů - dobrovolníků. Takovým
lidem patří obrovský dík. Bez nich by projekt lesní školky
nemohl fungovat.
V současné chvíli nás čeká renovace jurty, která potřebuje
vyčistit, vydrhnout a nalakovat dřevěnou podlahu. Také
mobiliář jurty zaslouží obnovu. Úpravy budou probíhat také
na zahradě - vznik prolézačky a stromového domečku
Jsme stále na cestě a ta cesta nás naplňuje, protože
rozzářená dětská očka za to úsilí stojí.

NAŠE VIZE
Další školní rok pro nás bude jiný. Ve školce budou pouze
dvě průvodkyně pečující o děti a koordinátorka. Na DPP
také přijmeme fundraiserku, která bude shánět finanční
prostředky pro školku, aby mohla růst a zvelebovat se ještě
více. Chceme, aby naše školka prosperovala a to s sebou
nese také nemalé finanční potřeby. Nezbývá, než je shánět u
sponzorů, kteří budou sympatizovat s našimi záměry udržení
lesní školky v Hořicích.

DĚTI
Počet dětí ve školce bývá proměnlivý. Zpravidla jich v září
nastoupí víc, bohužel všechny nezvládnou začátek zimy
dobře a odhlašují se (možná je to hlavně kvůli obavám
rodičů). V jarních dnech se poté opět přidávají. Průměrně
chodilo v tomto roce každý den cca 10 dětí. Největší zájem
byl o docházku dva dny v týdnu.
V letošním roce se s Lišákovým doupětem rozloučilo 6 dětí
nastupujícíh do školy.

FINANČNÍ ZPRÁVA
Náš hlavní příjem spočívá v pravidelných příspěvcích, které
zasílají rodiče dětí navštěvujících lesní klub. Hlavní
položkou výdajů jsou mzdy a odvody z nich, další výdaje
jsou provozního charakteru.
Jednou ročně přijímáme dotaci od města Hořice na kulturní
akci (v tomto roce Den dětí). Další dotace a možnosti zatím
nevyužíváme.

Legenda:
1.příjmy celkem
4.výdaje provoz - pokladna
5.výdaje provoz - faktury
6. výdaje - mzdy
7. výdaje celkem

