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ČÁST A – ZÁKLADNÍ PŘEHLED

1. Úvod
Naše nezisková organiace Semínko země vznikla oddělením enviromentální části Centra pro rodinu M.E.D. 
v roce 2011. Po několika letech fungování na poli enviromentální výchovy (programy EVVO) jsme se také 
navrátili do Sítě mateřských center, protože naše hlavní téma (odcizení dětí přírodě) je nejefektivnější řešit 
již v období raného dětstv a v rodině.

Našim posláním je umožnit  prožívání hodnot  dětství v přímém kontaktu s přirozeným prostředím i v 
technickém a virtuálním 21.století …

1.1 PŘEDMĚT ZPRÁVY

V roce 2015  došlo v činnosti k některým změnám, ale hlavní téma - kampaň : „S dětmi k přírodě blíž a 
častěji“ pořád naplňujeme a hledáme nové formy i platformy, novou spolupráci. 

Celý rok nás na akcích provázela interaktivní výstavka skřítků a víl (s drobnými vyráběcími úkoly pro celé 
rodiny) Pojďme na to od lesa,která měla úspěch i na celostátní akci .Jičín-město pohádky (v klidové zóně 
farské zahrady).

Pokračujeme v osvětové činnosti v rámci sítě MC a vúbec rodin s malými dětmi , jsem aktivní i v on-line 
prostředí (dnešní komunikační kanál rodičovské veřejnosti).

Zorganizovali jsme další dvě setkání: Pojďme na to od lesa, v dubnu  ve Všeni akci NABOSO (zde jsme 
vykročili do další oblasti „bosochození  “a v červenci .Mezinárodní den hamak-houpacích sítí.

Pokračujeme v nabídce programů pro MŠ a ZŠ  naší loňskou novinkou - mezinárodní program MISP 
(Massage in Schools Programme - Masáže děti dětem) -  pomáhající k rozvoji sociální senzitivity a respektu 
k sobě i druhým již od 4 let.

 Dlouholeté pravidelné aktivity:

- ožívení areálu památkově chráněné dřevěnky a zahrádky v Jílovecké ulici  + přírodní klub pro předškoláčky 
Kořínek (držitelé titulu „Školka blízká přírodě“)

- akreditované Středisko EVVO (enviromentální výchovy, vzdělání a osvěty), programy pro MŠ, ZŠ a SŠ 
nejen v Jílovecké ul.

- úzká spolupráce s NNO Zrnko naděje (rodiny s handicapem) na akcích v Jílovecké  (Čarodejnice, Loučení 
s létem, Dušičky), i při terénních výjezdech - Harrachov, Kozákov 

Další spolupráce:

- ZŠ a MŠ Všeň-programy, cílená pomoc při akcích, provoz „lesní družiny“

- na komunitních kulturních akcích spolku Cervus Semilensis – Masopust, Staročeská pouť, Pecen

-  rodinné aktivity  s CPR M.E.D.  :Den matek, Den dětí a Jablíčková slavnost

-  biofarma Klokočí (bedýnkový systém -biozelenina, podzimní komuntní akce :Poděkování za úrodu 

- knihovna, archív ( Férová snídaně,programy EVVO)

- sbor CČSH -odoledne pro děti v rámci Noci kostelů

-spolky  Bosá turistika a Turistika naboso -pochody, workshopy

Pociťujeme určité naše  specifikum – jsme taková hraniční okrajová organizace (na pomezí sytému EVVO a 
rodinných center,na okraji „zdravých a s handicapem“, na okraji permakultury a kontaktního rodičovství, na 
pomezí praxe i teoretických východisek a zkoumání – např. ekopsychologie, kontaktního 
rodičovství,etnopediatrie) - což považujeme za přínos, klad a inspiraci  - z hlediska permakultury jsou 
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okraje nejvíc biodiverzní a bohaté. Jsme rádi, že můžeme naše konkrétní zkušenosti sdílet a uvádět do 
souvislostí širšího rámce, obohacovat jednotlivé oblasti právě těmito průniky.

1.2 VIZE A CÍLE

Cílem činnosti  organizace   je podporovat péči o děti a vzdělávání dětí formou přímého kontaktu s přírodním 
prostředím, hájit právo  nejmladší generace na podnětné přirozené prostředí a vytvářet ho, podpora 
komunitního života a rodiny, péče o přírodu a krajinu
 a to zejména následujícími činnostmi:

● osvětovou a vzdělávací činností s tematikou nezastupitelné role kontaktu s přirozeným prostředím zvláště 
v raném dětství
● podpora a realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
● příprava a  tvorba metodických materiálů a pomůcek k enviromentální výchově
● poskytováním poradenství, metodické pomoci a podpory subjektů zabývajících se předškolním , školním  i 
zájmovým  vzděláváním dětí podle těchto principů
 ● účast  na jednáních s orgány veřejné moci v záležitostech týkajících se
legislativní úpravy péče o děti a vzdělávání dětí podle  těchto principů,
územních plánů, plánování veřejných prostranství
● podpora a  sdílení zkušeností subjektů, zabývajících se vzděláváním dětí v kontaktu s přírodním 
prostředím a subjektů toto prostředí vytvářející (komunitní zahrady, městské farmy, ekozemědělci, dětská 
přírodní hřiště)
● výzkum v oblasti kontaktu dětí s přirodním prostředím
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ČÁST B – NABÍDKA VAŠÍ ČINNOSTI 

2. Sociální problém a jeho řešení
2.1 SOCIÁLNÍ PROBLÉM

Nedostatek přátelského prostředí  pro děti a jejich přirozený rozvoj, syndrom „interiérového dětství“, sociální 
důsledky  izolace rodičů pečující o nejmenší. Kampaň K přírodě blíže a častěji reaguje na stav podmínek  a 
možností prožívání dětství na prahu 21.století (betonová a asfaltová džungle, virtuální realita, nedostatek 
dětem přátelského, bezpečného a  inspirativního prostoru k žití, práci i hrám). 

Odcizení dětí přírodě je téma v zahraničí již i vědecky podchycené, zvláště rané dětství v období 
motorického, fyziologického a psychikého vývoje je ohroženo. Změnou celkového životního stylu - média, 
PC, mobily nejenom v práci, ale i v domácnostech (víte,že nejaktivnější on-line komunitou jsou matky na 
rodičovské dovolené?). Některé trendy vývoje jsou velmi znepokující a alarmujcí  (nejčastějším vánočním 
dárkem pro 4 -6 leté děti byl tablet). 

Nejde však pouze o nějaký nostalgický návrat pod stromy, problém s sebou nese mnoho sociálních 
souvislostí a důsledků: totální nedostatek volné hry dětí, příliš organizovaný strukturovaný čas dětí, 
nedostatek „přiměřeného rizika“  - důležité věci pro zdravý psychický rozvoj dítěte. 

Sociální důsledky atomizace rodin a „vyhnání  dětí do dětského ghetta  certifikovaných dětských hřišť, heren, 
dětských pokojíků či televizních programů, s sebou nese prohlubování generačních rozdílů a sporů, sociální 
necitlivost... Prostě svět 21. století je paradoxně dětem značně nepřátelský .

                                                „Chudé dětství v bohatých zemích “

Tyto souvislosti již potvrzují i výzkumy v oblasti neurobilogie,ukazují, že nejpodstatnější je období 0-4 roky 
dítěte.což ve svém prohlášení Early Childhood Development podporuje také UNICEF .

 Jsou země, např.Skotsko, které toto doporučení vzaly velmi vážně a zapracovaly ho dokonce do vládního 
programu. U nás, v České republice, bohužel oficiální platforma spíše mlčí, řeší se neustále koncepce a 
revize školství, ale raný věk zůstává bez povšimnutí. Jsou samozřejmě iniciativy spolků a neziskového 
sektoru, které přirozený vývoj dítěte zohledňují a podporují (Aperio, Kontaktní rodičovství), ale povětšinou se 
zabývají těhotenství, přirozeným porodem a prvním rokem dítěte. 

Problematiku předškolních dětí v kontaktu s přírodou odborně i systémově řeší Asociace lesních školek. 
Nicméně tady zůstává dosti dlouhé období nepříliš reflektované  - batolecí, které má z našeho pohledu 
klíčový význam a je velmi citlivé na prostředí, způsob hry, vliv obrazovky a virtuálního světa. Když dítě do 4 
let neprožije naplno kontakt s elemntárními zážitky, chybí mu pak v životě „zem pod nohama“. (léčebná 
pedagogika H.Koehlera)

Cílem našeho snažení je inspirovat rodiny, organizace a spolky pečující o děti předškolníhověku k odvaze 
vyjít z interiérů a nechat dětem možnost kontaktu s elementárními zážitky, počasím, rytmem roku.  Naše 
zkušenosti jasně ukazují, že to jde i s batolaty, a jaký význam to má pro jejich nejenom fyziologický, ale i 
psychický zdravý vývoj. 

Jsme si vědomi složitosti a nebezpečnosti současného veřejného prostoru (všudepřítomné nebezpečí z 
automobilů, městská zeleň povětšinou „psí záchodky“), malé zkušenosti generace rodičů vyrostlých v 
interiéru a on-line, na druhou stranu je nám nadějí hnutí kontaktního rodičovství.

Snažíme se tedy vytvářet vhodné komunitní prostředí (areál u památkově chráněné dřevěnky, lesní rodinné 
centrum s brankou přímo do lesa), která sdílíme i s jinými subjekty, a nabízíme spolupráci na akce, výlety, 
workshopy rodin, rodiných center, pedagogů atd.

Snažíme se vnést téma odcizení přírodě a nedostatek vhodných prostor pro mrňata i do hnutí a snažení 
zdánlivě s dětmi nesouvisející  - permakultura, komunitní zahrady, přírodní zahrady.

Nechceme, aby přímé pravidelné zážitky v náruči matky přírody se staly VIP záležitostí pouze movitých rodin 
(což se leckdy okolo systémem nepodpořených lesních školek děje), domníváme se, že právo na přírodní 
prostředí má každé dítě (což se snaží již ve světě zakotvit do práv dítěte).
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Také se snažíme rozšířit  „systém“ enviromentální výchovy od školských zařízení i k rodinám. Zastáváme 
názor, že nejefektivnější  výchova k trvale udržitelnému života je v rodině, proto nabízíme prostor pro aktivity, 
sdílení zkušeností i praktických dovedností. Děti by měly mít možnost zažít rodiče při smysluplné manuální 
práci (zahrádka atd.), pohybovat se v přirozeném prostředí a zažívat přirozený rytmus roku přírody ve 
známém, důvěrném prostoru.

V našem pojetí chápeme enviromentální výchovu mnohem šířeji, vždyť  kvalita prožití těhotenství a raného 
dětství jsou ty kořeny, ze kterých vyrůstá nejenom vztah k přírodě, ale i zakotvení  nebo naopak vykořenění 
člověka se všemi důsledky, např. falešné hledání a uspokojování potřeb – sklon k hromadění a 
neudržitelnému způsobu života.

2.2 DOSAVADNÍ SNAHY OSTATNÍCH SOCIÁLNÍCH AKTÉRŮ O ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Vznik hnutí lesních školek pokrývá většinou věkovou kategorii od tří let výše, naše lokalita Semilsko (oblast s 
vysokou nezaměstnaností) nemá ekonomický potenciál pro lesní školky nedotované systémem. 

Nabídka programu EVVO pro MŠ jinými ekostředisky je vzhledem k vzdálenosti nevyužitá. 

V on-line prostředí vznikl portál  Jdete ven,který však nevychází z pravidelné každodenní prae, jako třeba 

naše činnost
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3. Zdroje, odvedená práce a výsledky během vykazovaného ob-
dobí

3.1 POUŽITÉ ZDROJE (VKLAD)

Prostory: 

Hlavní část činnosti probíhá v památkově chráněné dřevěnce v Jílovecké ulici (pronájem od Muzea a 
Pojizerské galerie). Objekt dřevěnky slouží jako zázemí - hlavní místnost cca 20 m2 s vytápěním, dále 
skladové prostory na materiál a sociální zařízení. Pro drobná zvířata je určena hospodářská část (králíci, 
morčata). Důležitou součástí je oplocená zahrádka cca 400 m2 vedena v přírodním stylu. 

Od podzimu 2014 využíváme další objekt ve Všeni u Turnova – Lesní rodinné centrum. Vnitřní prostory jsou 
herna s kuchyňským koutem v přízemí cca 25 m2, sociální zařízení + nevytápěná podkrovní místnost. 
Nedílnou součástí je zahrada s brankou přímo do lesa.

Personální zajištění:

- Koordinátor programů EVVO a činnosti přírodního klubu Kořínek a Lesního rodinného centra

- provozní pracovnící zajištující chod obou pracovišť – formou VPP

- odborní lektoři (akreditace Program MISP, enviromentální výchova)

Finanční zajištění:

Převážně formou dotací a grantů – Město Semily, Liberecký kraj + vlastní zdroje z činností.

Materiální zajištění:

Vybavení přírodního klubu (hamaky, lana,vozíky dětské nářadí), pomůcky k programům (česačka na vlnu, 
moštovací zařízení). Dlouhodobě budujeme odbornou knihovničku.

Pro administrativní zajištění a propagaci máme notebook, tiskárnu, fotoaparát. 

3.2 ODVEDENÁ PRÁCE (VÝKON)

Pravidelně 3x týdně přírodní klub pro předškoláčky KOŘÍNEK (Celodenní: 8-16.30 hod.)

Jednorázové akce + programy EVVO (časový přehled) + odkazy na fotoalba

6.1. Tříkrálová sbírka,foto účast v průvodu (12 osob) 

11.1. Všeň  -Tulina  kutění jídla  foto       (23  osob) Lbc kutění

16.1. MŠ Košťálov -MISP (50 dětí) Lbc zdr.

17.1. Rachtadla, masky, loutky tyčové workshop -dřevěnka  foto (16 osob) Lbc Kutění

19.1.  MŠ Košťálov -MISP  foto (50 dětí)Lbc zdr.

23.1.   MŠ Košťálov -MISP (50 dětí)Lbc zdr.

23.1. ZWŠ 3.tř. MISP (23 dětí)Lbc zdr.

25.1. Všeň  . Hippoterapie + ovečky vlna,života plná  (14 osob)  foto   Lbc zdr

 3.2.ZWŠ 3.tř. MISP (23 dětí)Lbc zdr.

 8.2. Všeň :  Víme,  s čím si hrajeme ? (12 osob) Lbc zdr.

 10.2 ZWŠ 3.tř. MISP (23 dětí) Lbc zdr.

11.2. Muzikanti,co děláte – kurz kytar (Všeň) foto (14 osob) Lbc hokus

11.2. Všeň -Masáže kojenců a batolat  (6 osob) Lbc zdr.
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11.2. Výstava v Krajské knihovně + workshop -mandaly foto 

 12.2. MŠ Luční – Masopust (co je půst) 43 dětí

13.2. MŠ Luční – Masopust (co je půst) 23 dětí  foto

14.2. Masopust - prográmek pro děti (koníci, rachtadla) – foto (cca 50 osob) Lbc kutění

18.2. Všeň -Masáže kojenců a batolat  (6 osob) Lbc zdr.

22.2. Všeň :Mohu pomoci rozvoji mozku ?  (14 osob)Lbc zdr.

25.2. Všeň -Masáže kojenců a batolat  (6 osob) Lbc zdr.

27.2. MŠ Košťálov -Ovečky vlna,života plná  (46 dětí)

6.3.. ZŠ Dr.L.Riegra 3. a 5. tř – Krajina (k výstavě v archívu) foto (38 dětí)

8.3. Všeň :Květ svět  + kolovrátek foto (17 osob) Lbc kutění

12.3.  ZŠ Dr.L.Riegra 1. a .3.tř – Krajina (k výstavě v archívu)  41 dětí

13.3. ZŠ Dr.L.Riegra 2 tř. Krajina (k výstavě v archívu) 17  dětí

13.3.Turnov -Kamenářský dům :Komunitní zahrada jako místo přirozeného vývoje dětí (14  osob) Lbc zdr.

21.3. Vítání jara -workshop dřevěnka foto (25 osob)  

22.3. Všeň Jarní kutění  -pytlíčky foto 24 osob Lbc kutění 

23.3. MC Rodinka Jilemnice Masáže kojenců (12 osob) Lbc zdr.

26.3. CPR MED Semily : Období vzdoru -pojďme na to od lesa (16 osob) Lbc zdr.

28.3. Velikonoční jarmark v Muzeu (dílnička-zajíčci, včelky)  foto 30 osob

         Velikonoční trh ZWŠ -ukázka MISP a masáží kojenců (25 osob) Lbc zdr.
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29.3. MC Rodinka Jilemnice  -Masáže kojenců (12 osob) Lbc zdr.

31.3 ZŠ Rovensko -Žížalení 4. + 5 třída (30 dětí), 7 + 8 tř.(30 dětí) 6 tř. (16 dětí)

 7.4. . MC Rodinka Jilemnice Masáže kojenců (12 osob) Lbc zdr.

11.4. Otevírání a čištění Jizery  -foto (od nás 23 osob)

16.4. Ukliďme Česko foto (15 osob)

20.4. MŠ Košťálov Žížalení  (52 dětí)

20.4.MŠ Luční  Pojďme na to od lesa foto (60 osob)

21.4. Pojďme na to od lesa _Kořínek -(8 dětí) Lbc les

22.4. ZŠ a MŠ Všeň -Pojďme na to od lesa foto (23 + 13 dětí) Lbc les

23.4. ZŠ I .Olbrachta -5 tř. -Ruční papír  Foto (21 dětí)

24.4. ZŠ I.Olbrachta   7.8. a 9. tř. Z popelnice do lednice -53 dětí

26.4. Půjdem na to od lesa IV. - NABOSO  foto  (32 osob) Lbc les + odpoledne Lbc zdr.

30.4. Zrnko naděje  Čarodky  - dílna Hokus pokus  foto  (24 osob) Lbc hokus

2.5. Hliněná pícka Semily dřevěnka foto (12 osob) Lbc kutění

9.5. Férová snídaně  Semily  foto ( 52 osob) Lbc kutění

9.5. Den matek dřevěnka foto  ( 36 osob  ) Lbc kutění

12.5. Krajská konference MRKVIČKA  - prezentace výstavky  „Pojďme na to od lesa“

14.5. MŠ Pod Vartou -2 x „zaHRAda“ 38 dětí 

15.5. Den pro rodinu dřevěnka  foto (14osob) Lbc les

16.5. Pohádkový les Všeň – Pojďme na to od lesa foto (200 osob) Lbc les

17.5. Všeň – Bylinky  foto (14 osob) Lbc zdr

19.5. Land art Krakonoš foto (12 osob) Lbc kutění

20.5. Všeň -vosková batika foto (23 osob) Lbc kutění

27.5. Dřevěnka -divoké zeleniny  foto (24 osob) 

29.5. Noc kostelů – sbor CČSH  - Pojďme na to od lesa  foto (25 osob)Lbc les

30.5. Westernový den – dílnička koňská (50 osob) Lbc kutění

30.5. Greenfest Liberec : Pojďme na to od lesa  foto (50 osob) Lbc les

1.6. MŠ Luční – výstavka knížek „“zaHRAda“ Lbc 

1.6. Kryštofovo Údolí , přírodní klub Mraveniště : Pojďme na to od lesa foto(24 osob) Lbc zdr

2.6. MŠ Košťálov : Pojďme na to od lesa  foto (60 osob) Lbc les

3.6. MŠ Všeň :O přírodě v přírodě -hamaka čítárna foto (28 osob) Lbc les

5.6. MŠ Luční  Semily: O přírodě v přírodě -hamaka čítárna foto (65 osob) Lbc les

5.6. MŠ Na Olešce MISP (31 dětí) Lbc zdr.

6.6. Pohádková přehrada Jablonec – Hokus pokus (50 osob) Lbc hokus 
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.845078782228919.1073741836.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.848092905260840.1073741839.395826360487499&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847602858643178.1073741838.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847106065359524.1073741837.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152989949754372.1073742114.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152989940224372.1073742113.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152969476134372.1073742111.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1016506095040165&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152957465404372.1073742110.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1014696175221157&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1014679881889453&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152937647754372.1073742106.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152928198389372.1073742105.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152928184069372.1073742104.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152957458879372.1073742109.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152913822844372.1073742102.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1004599549564153&type=1,p
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152897001799372.1073742098.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1002322216458553&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.828498530553611.1073741835.395826360487499&type=1
https://www.facebook.com/lenka.hrib/media_set?set=a.10205355199177214.1073741891.1165676923&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152868659389372.1073742092.99025059371&type=1


8.6. MŠ Na Olešce MISP (31 dětí) Lbc zdr.

13.6. Krajské slavnosti Liberec :Pojďme na to od lesa (40 osob) Lbc les

13.6.. Víkend otevřených zahrad + Noc muzeí (7 osob -déšť)

14.6.. Všeň – koncert Kaya -třešňovo borůvková párty foto (61 osob) Lbc kutění + les

15.6. MŠ Na Olešce MISP (31 dětí) Lbc zdr.

22.6. Pražské Quadriennale – Deštník z lesa  foto (12 osob)Lbc kutění + les

23.6. Dřevěnka Semily  Svatojánské postýlky foto (15 osob)

27.6. Staročeská pouť – Hokus pokus   foto Lbc hokus

29.6. MC Rodinka Jilemnice :Pojďme na to od lesa  foto (36 osob)

30. 6. Koláčky (blátivé ) Mezinárodní den bláta foto (23 osob) Lbc les

30.6. Koláčky (těsto, bláto, ovčí rouno)  foto Lbc hokus

7.7.  Medvídci (vlna, tisk z brambory, textil) foto ( 14 osob) Lbc hokus

14.7. Zvířátka – vlna, dřevo, v 16 hod. ukázka sklo  foto (17 osob)  Lbc hokus

15.7.Všeň -lesní kuchyň   foto (21 osob) Lbc les

21.7. Panenky a loutky – vlna, dřevo,papír  foto ( 22 osob) Lbc hokus

22.7. Všeň  - Mezinárodní den hamak  foto ( 30 osob) Lbc les
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https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1028999080457533&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1052330528124388&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153105158364372.1073742132.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1047422158615225&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153092125549372.1073742129.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153076084034372.1073742122.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861805240556273.1073741840.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153049851254372.1073742119.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153040605359372.1073742118.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874919265911537.1073741842.395826360487499&type=3


28.7  Domečky (dřevo, hlína, papír) Lbc hokus

30. a 31. 7. Letní akademie ALMŠ Praha -seminář :Proměny dětství v 21.století cca 40 osob

1.8. Festival JURTY Brniště  Pojďme na to od lesa  foto        Lbc les + hokus

 4.8. Tašky a pytlíčky  plné nápadů Lbc hokus

11.8. Lodičky -dřevo,papír, Lbc hokus

15.8. Naboso Českým rájem (50 osob ) Lbc les

18.8. Lampičky -korálky, drátek, vosková batika, Lbc hokus

22.8. Bosý pochod na Kozákov (cca 15 osob) Lbc les

23.8. Zrnko naděje Loučení s létem  Pojďme na to od lesa Lbc les

25.8. Korálky -  papír, hlína, přírodniny,v 16 hod.ukázka vinuté perle- sklo Lbc hokus

26.8. Všeň – beseda „Slow parenting „ a dítě v lese? Cca 23 osob cca 3 hod foto

27.8. Dílnička vlna  Všeň -příměstský tábor Jablonec cca 15 osob foto

28.8 Výprava Riegrova stezka  foto cca 35 osob

30.8 – Plstění klobouků Všeň-celodení worskhop  20 osob foto

31.8. Prezentace MÚ Semily -dílnička  Lbc hokus

5.9. Maloskalský jarmark :Pojďme na to od lesa + Hokus pokus  Lbc hokus +les cca 50 osob

6.9. Dílnička -barefoot sandaly -Všeň -12 osob foto 

9.-13.9. Jičín -město pohádky Pojďme na to od lesa + Hokus pokus   foto Lbc hokus +les cca 700 osob

12.9. Pecen Semily - hokus pokus semínka  cca 60 osob
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.900891579980972.1073741843.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1076473645710076&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1072213876136053&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153185277669372.1073742142.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1076473645710076&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1070834896273951&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153137036524372.1073742133.99025059371&type=3


19.9. Lomnickými parky :  Pojďme na to od lesa Lbc les 200 osob 

21.9. MC Hodkovice -“Pojďme na to od lesa “ cca 20 osob foto

23.9. MŠ Všeň -Žížalení  -cca 25 osob

25.9. MŠ  Luční  Strom ve městě moštování (dvě třídy -cca 41 osob) foto

28.9. Svatováclavské putování-Klokočské skály  (15 osob) foto

29.9. MŠ Luční Moštování -20 osob foto

4.10. Dne zvířat  slavnost ušáků -Všeň  cca  21 osob foto

7.10. MŠ Všeň Moštování 23 osob foto

10.10. Strom naděje pro Lucku -zapojení do kampaně 72 hod. pro místo, kde žiju foto

11.10. Poděkování za úrodu Zazemí Turnov -moštování  2 hod. cca 60 osob foto

12.10 ZŠ Všeň moštování 24 osob 

16.10. Seminář :Práce s přírodními materiály pro ALMŠ -Brno -23 osob 

18.10. Jablíčková slavnost Jílovecká ulice -  moštování cca 47 osob foto

19.10. MŠ Všeň – ušáci 20 osob foto

22.10. Semínkovna -zahájení provozu Městská knihovna Semily (náhr.program film :Z popelnice do lednice) 
12 osob 

24.10. Tvoříme duší -Hokus pokus divadlo -parta z Jílovecké ulice + výstavka Pojďme na to od lesa foto

25. 10 Bosá Riegrova stezka rodinný výlet (24 osob  foto)
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https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153249171729372.1073742151.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153297218269372.1073742160.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1096651450358962&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153286762964372.1073742158.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153272377819372.1073742155.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1144140792265930.1073741936.648951505118197&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1092303847460389&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1089835024373938&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153247658444372.1073742150.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153243013559372.1073742149.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/darina.martinovska/media_set?set=a.1135743289787327.1073741905.100000550004651&type=3


30.10. Světýlkování  Jílovecká ulice  cca 26 osob foto

1.11. Vlnění -dílnička lesní rodinné centrum Všeň foto cca 13 osob 

2.11. ZŠ Všeň .Ovečky vlna, života plná  cca 23 osob 

3.11. Ukládání broučků na zimu (slavnost pro rodiče a děti -Jílovecká ) cca 27 osob foto

7.11. Všeň : Chůze naboso po žhavých uhlíkách cca 23 osob foto 

9.11. Seminář v rámci konference Mrkvička (Hradec Králové ) - Děti a zvířata  cca 36 osob

18.11. Fenomén komunitních  zahrad – knihovna v Semilech (Semínkovna)  cca 16 osob

23.11. Seminář MC Krůček Svitavy :Alternativní pedagogiky a vzděláváni na prahu 21.stol. 

  Cca 31 osob

28.11. Seminář :Práce s přírodními materiály pro ALMŠ .Říčany  cca 21 osob

5.12. Mikuláš v Jílovecké  cca 50 osob foto

6.12. Andělské kutění (lesní rodinné centrun Všeň 17 osob ) foto

Přírodní klub Kořínek

 - tři -čtyři dny v týdnu, celoprázdninivý provoz (využívali i ml.školáci jako příměstský tábor.)
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https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1119744058049701&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153366107034372.1073742172.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1012112372183829.1073741844.887610607967340&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153312649069372.1073742167.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1103193223038118&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153307249989372.1073742165.99025059371&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153297223794372.1073742161.99025059371&type=3


Programy EVVO -53 programů 

Zapojení do celostátních kampaní :

Ukliďme Česko

Férová snídaně :

Týden udržitelnosti 

Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby

Víkend otevřených zahrad 

 + do výzvy :Výtvarná soutěž knihoven příhraničí (Krakonoš)

Pražské Quadriennale -Deštník 

72 hod. pro místo, kde žiješ 

Aktivity v on-line prostoru :

základní web (rozcestník) http://www.seminkozeme.cz/

aktivity v Semilech -dřevěnka :http://medvedsemily.webnode.cz/

přírodní klub pro předškoláčky http://www.korinek-semily.cz/

Facebook : správci skupin  (fotodokumtace a aktuality )

Jílovecká ulice

Semínko země-Všeň

Blátakus
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https://www.facebook.com/groups/1482052115418742/
https://www.facebook.com/groups/734460159911428/?fref=ts
https://www.facebook.com/J%C3%ADloveck%C3%A1-uliceSemily-99025059371/?fref=ts
http://www.korinek-semily.cz/
http://medvedsemily.webnode.cz/
http://www.seminkozeme.cz/
http://www.ferovasnidane.cz/%20
http://www.tydenudrzitelnosti.cz/o-prirode-v-prirode/%20
file:///C:/Users/MED/Desktop/ http://www.uklidmecesko.cz/event/10392 
file:///C:/Users/MED/Desktop/ http://amaterskatvorba.cz/tuvat.php?str=detail&showDetail=124
file:///C:/Users/MED/Desktop/:http://www.vikendotevrenychzahrad.cz/sindex.php?idvyrb=1191&akc=detail
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874919265911537.1073741842.395826360487499&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152957465404372.1073742110.99025059371&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1144140792265930.1073741936.648951505118197&type=3


3.3 POSTUP HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A KVALITY PRÁCE

Zpětná vazba rodičů a pedagogů MŠ, splněné výstupy projektů, přímá účast na našich aktivitách – 
zhodnocení zájmu dle počtu účastníků. Kvalitu práce personálu zajištujeme pravidelnými nabídkami školení 
a vzdelávání a dle druhu aktivity volíme i kvalifikaci personálu.

3.4 SROVNÁNÍ S PŘEDCHÁZEJÍCÍM OBDOBÍM: DOSAŽENÉ CÍLE, ZÍSKANÉ ZKUŠENOSTI A 
ÚSPĚCHY 

Rozvíjíme naše aktivity, za úspěch považujeme udržitelnost méně ziskových aktivit, náročných zajištění 
zdrojů. Naplňujeme značku Školka blízká přírodě získanou v roce 2013.

Bylo založeno lesní rodinné centrum ve Všeni, kde je největší výhodou a potenciálem vhodné přírodní 
prostředí bezpečné pro děti. Zde probíhají programy pro celé rodiny (tedy další venké téma, kromě 
interiérového dětství )- nabízet prostor a čas různým věkovým a sociálním skupinám (trochu nabourat náš 
všudepřítomný vrstevnický systém)

4. Plánování a výhled do budoucna
4.1 PLÁNOVÁNÍ A CÍLE

Jsme přesvědčeni, že právě naše kombinace praktických zkušeností s teoretickou reflexí, dává naší činnosti 
váhu a smysl, chceme tedy v obou směrech rovnovážně pokračovat (neutopit se v problémech 
každodennosti, ale také neodplout do oblak akademického teoretizování).

Samozřejmě budeme pokračovat i v klasické nabídce EVVO  našeho střediska enviromentální výchovy (což 
je jeden ze zdrojů systémového financování), nicméně jádro činnosti stále více posouváme k „batolatům v 
lese“, ve sdílení a spolupráci s rodinnými a mateřskými centry, kampaně, výstavky.

Naše organizace (poté co střešní Asociace LMŠ zavázala členy k naplněňování Standart) se stává jednou z 
mála zabývající se obecně „kontaktem nejmenších s přírodním prostředím“ - pro takové  nízkoprahové lesní 
kluby, které ani nesměřují k tomu stát se regulérní lesní školkou. Několik aktivních rodičů  je schopno pro své 
batolata dočasně zorganizovat klub, kroužek, pravidelný pobyt v terénu. Jsme ochotni být nápomocni 
zkušenostmi, radou s vybavením atd. Tuto metodickou pomoc jsme prakticky nabídli (4 x celodenní 
průvodcovství ) v RC Motýlek v Hodkovicích .

Plánujeme rozšířit outdoorové aktivity i na „lesní školní družinu“ + nabídku pro žáky v režimu domácí školy.

Plánujeme: užší spolupráci s teoretickou platformou „ekopsychologie“, 

Chystáme se vrhnout do tématiky hračky a hry (v rámci MC ,ale i EVVO -sociální i ekostopa).Připravujeme 
ve spolupráci se Sítí MC putovní výstavku :Víme, s čím si hrajeme?

Byl by velmi užitečný praktický web s náměty co  a jak (a proč) s dětmi venku, v terénu, na  dvorečku, v 
zahradě. Naše nápady a praktické realizace jsou na sociálních sítí vítané a oceňované, ale bohužel v tomto 
prostředí pak těžko dohledatelné. Utřídit a zpřístupnit naše zkušenosti a nápady.

Plánujeme celostátně rozšířit kampaně (které nejsou primárně vázány na hnutí lesních školek), ale tématu S 
dětmi k přírodě blíž a častěji se dotýkají, a je možné je zpracovat i vyhodnotit přes sociální sítě a 
fotodokumentací, je možno oslovit řadu hnutí (komunitní zahrady, dětská přírodní hřiště, MŠ v síti Mrkvička, 
Síť MC, skautské a jiné přírodní oddíly...)

Naše zkušenost říká, že v nabídce sdílení malé konkrétní akce, aktivity (ne příliš náročné a zabudovatelné 
do stávajích aktvit) se skrývá možnost veřejně rozkrýt obecnější problém... a je důležité přenechat dostatek 
prostoru pro invenci a vlastní nápady, aby se téma vzalo za své 
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4.2. VNĚJŠÍ FAKTORY: PŘÍLEŽITOSTI A RIZIKA

Příležitosti:

Doufáme a věříme, že naše stěžejní téma  „odcizení dětí přírodě“ zaujme pracovníky rodinných a 
mateřských center natolik, že s naší metodickou pomocí zařadí programy v přírodním prostředí do své 
nabídky, nabízíme možnost spolupráce na víkendových aktivitách v našem lesním rodinném centru. 

Příjemně nás překvapilo téma „bosých nožek“ nejenom dětí, nastupuje  zájem mezi rodičovskou veřejností a 
dává prostor opět k přezkoumávání našeho životního stylu (co je normálbńí a co přirozené ).

Konzultace a předávání know-how dále – na podzim 2015  jsme poskytli naši pracovnici na 4 celodenní 
setkání v terénu RC Motýlek v Hodkovicích,těšíme se, že se najdou pokračovatelé a šiřitelé myšlenky

S rozvojem a nárustem technického prostředí (doprava, virtuální svět ..) se problém stává palčivější a 
viditelnější, věříme, že postupně najdeme spojence pro systémové řešení problému. (např. spolupráce s 
hnutím Zdravých měst)

Rizika:

Nastavení legislativního rámce (hygienické předpisy)

Neúspěšný fundraising
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5. Organizační struktura a tým
5.1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Hlavní koordinátor, fungraser, PR a správa webu

Vedoucí jednotlivých pracovišť:

- Přírodní klub Kořínek

- Středisko EVVO

- Lesní rodinné centrum ve Všeni

Administrativní zajištění

5.2 KLÍČOVÍ ZAMĚSTNANCI 

Zaměstnanci - většinou formou VPP (podpora ÚP), částečné úvazky a DPP z projektů

PaedDr.Lenka Hřibová : – akreditovaný lektor EVVO, tvůrce programů, metodik, lektor pro dospělé 

                                         (MRKVIČKA, ALMŠ,ALMŠ a jiné), 

                                       - pedagog Č-VV, kurz waldorfské pedagogiky,   permakulturního designu, 

                                          kurz : „Péče o dítě 0 -6 let “ 

                                       - projektový manager, PR , správa www a FB skupin, fotodokumentace 

Romana Smetáčková:     - akreditovaný lektor mezinárodního systému masáži MISP (Masáže děti       

                                            dětem), kurz : „Péče o dítě 0 -6 let “ lektor Masáže miminek a kojenců, 

                                         - administrativa projektů a účetnictví

Edita Vaňková  : hlavní doprovázející v přírodní klubu Kořínek

Anna Hudská: spolupráce s biofarmou Klokočí a komunitní zahradou „ZaZEMÍ v Turnově

Lenka Vanclová: videodokumentace akcí í a aktivit, koordinace spolupráce Zrnko naděje 

5.3 PARTNERSTVÍ, SPOLUPRÁCUJÍCÍ ORGANIZACE A SÍTĚ

SEV Český Ráj, Centrum pro rodinu M.E.D., Zrnko naděje, Biofarma Klokočí,SEV Český Ráj, Síť Mrkvička

Město Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, Městská knihovna Semily, Státní oblastní archiv,

Cervus Semiliensis, Liberecký kraj, Síť mateřských center, Asociace LMŠ, NaZemi (férová snídaně)
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ČÁST C – VAŠE ORGANIZACE

6. Profil vaší organizace
6.1 OBECNÉ INFORMACE O VAŠÍ ORGANIZACI

Jméno organizace Semínko země

Sídlo organizace 
(jak je uvedeno ve stanovách) Jižní 466, Semily, PSČ 513 01

Zřizovatel (pokud je) --------------

Dceřinné spol./pobočky --------------

Statut organizace spolek

Kontaktní informace

• Poštovní adresa

• Telefonní číslo

• E-mail

• Webové stránky (URL)

Jižní 466, 513 01  Semily 

776 077 186

lenka.hrib@volny.cz

www.seminkozeme.cz

Odkaz na stanovy (URL) http://www.seminkozeme.cz/o-nas/

Obchodní rejstřík/ Registr 
poskytovatelů soc. služeb/ Registr 
firem/ Rejstříkový soud

• Jméno rejstříku/registru

• Číslo registrace

• Datum registrace

Obchodní rejstřík

L 7854 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

1. ledna 2014 

Zaměstnanecká struktura  Zaměstnanci na plný úvazek-dotace od ÚP a na DPP

Počet zaměstnanců k 31.12.
2014 2015

Celkový počet zaměstnanců 6 6

Z toho na plný pracovní úvazek 6 6

Externí pracovníci Nepravidelně - DPP

Z toho dobrovolníci 7 8
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Členky rady  k 31.12. 2015:

PaedDr. Lenka Hřibová

Mgr. Iva Hluštíková

Romana Smetáčková

Předseda: PaedDr. Lenka Hřibová

6.1.1 Členství v jiných organizacích

V roce 2015 jsme byly členy následujících organizací:

Sít mateřských center

síť Mrkvička 

ANNOLK -Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje

RADAMLK -Rada dětí a mládeže Libereckého kraje

6.2 ENVIRONMENTÁLNÍ A SOCIÁLNÍ PROFIL

Enviromentální profil: Již samotným zaměřením naše organizace – EVVO - enviromentální výchova, 
vzdělání a osvěta. Naše pracoviště  se snaží o používání přírodě šetrných výrobků, v Semilech jsme 
distribuční místo biobedýnek (podporujeme svého ekozemědělce), celý koncept naší činnosti vychází z 
filosofie přírodě přátelské a ohleduplné.

Sociální profil: snažíme se o smysluplné zaměstanávání osob znevýhodněných na trhu práce (rodiče s 
dětmi),naše akce jsou navštětvovány i rodinami s handicapovanm členem, snažíme se o bezbariérovost a 
mezigenerační soužití. 
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7. Finance a účetnictví
7.1 ÚČETNICTVÍ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Organizace vede účetnictví, účetním obdobím je kalendářní rok. 

7.2 AKTIVA A PASIVA (ROZVAHA)

ROZVAHA VE ZJEDNODUŠENÉM ROZSAH k 31.12.2015

Označení AKTIVA Stav k prvnímu dni

účetního období

Stav k poslednímu

dni účetního obd.

A. Dlouhodobý majetek celkem

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

III. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

IV. Dlouhodobý finanční majetek celkem

B. Krátkodobý majetek celkem 347578 219585

I. Zásoby celkem 93000

II. Pohledávky celkem 12499 11003

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 170079 123584

IV. Jiná aktiva celkem 72000 84998

Aktiva celkem 347578 219585

Označení PASIVA Stav k prvnímu dni 
účetního období

Stav k poslednímu dni 
účetního obd.

A. Vlastní zdroje celkem 158714 181795

I. Jmění celkem

II. Výsledek hospodaření celkem 158714 181795

B. Cizí zdroje celkem 188864 37790

I. Rezervy celkem

II. Dlouhodobé závazky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem 159808 37790

IV. Jiná pasiva celkem 29056

Pasiva celkem 347578 219585
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7.3 VÝNOSY A NÁKLADY
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015

Označení Název ukazatele

Činnosti

Hlavní Hospodářská Celkem

A. Náklady

I. Spotřebované nákupy celkem 114118 114118

II. Služby celkem 59993 59993

III. Osobní náklady celkem 992780 992780

IV. Daně a poplatky celkem

V. Ostatní náklady celkem 6309 6309

VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv...

VII. Poskytnuté příspěvky celkem 1400 1400

VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 1175293 1175293

B. Výnosy

I. Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 144727 144272

II. Změna stavu vnitroorganizačních zásob

III. Aktivace celkem

IV. Ostatní výnosy celkem 10 10

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných 
položek celkem

VI. Přijaté příspěvky celkem

VII. Provozní dotace celkem 1054092 1054092

Výnosy celkem 1198374 1198374

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 23081 23081

D. Výsledek hospodaření po zdanění 23081 23081
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7.4 FINANČNÍ SITUACE A PLÁNOVÁNÍ

PŘEHLED ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2015

Čerpáno v r. 2015 Celková  výše dotace

Město Semily 46150 46150

Liberecký kraj – odbor školství (2014) 24506 32 000

Liberecký kraj – odbor školství (2015) 40000 40000

Liberecký kraj – EVVO 2015 80000 80000

Liberecký kraj – odbor zdravotnictví (2014) 20800 25350

Liberecký kraj – odbor reg.rozvoj MC 2014 46500 46500

Úřad práce – VPP Semily, Všeň 796136

dary 0

členské příspěvky 0

tržby za služby, vlastní činnost 144272
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