NEWSLETTER LISTOPAD 2015

Oslava 40. výročí DDM Vratimov
V letošním roce si my všichni připomínáme výročí 40. let ode dne, kdy
město Vratimov předalo budovu bývalého Katolického domu vratimovským dětem a tím začala historie Domu dětí a mládeže jako takového. Ve
stejném roce byl také založen stanový
tábor na louce Nadějov v Lukavci u
Fulneku. Toto výroční jsme v průběhu
roku připomínali široké veřejnosti na
akcích DDM drobnými upomínkovými předměty s číslem 40. Na louce
Nadějov byl koncem srpna zapálen
velký slavnostní táborák a tato akce
byla příležitostí ke vzpomínkám těch,
kteří se táborů účastnili i k novým nápadům pro ty, kteří úspěšně v tradici
pořádání dětského tábora pokračují.

DDM si připravil divadelní představení, ve kterém krátkými scénkami
připo mněl důležit é ok amžiky
v historii nejen domu dětí, ale i celé
naší společnosti. Velmi jim v tom pomohli jak členové klubu New´s Baráčníků, kteří ztvárnili komparz, tak zvukaři, kteří se všemu naučili v Centru
dětské komunikace. Využili jsme této
příležitosti k předání osvědčení absolventům pedagogického studia a u malého občerstvení k setkání pamětníků
i současných vedoucích. Bylo to dojemné a příjemné setkání. Děkujeme
všem, kteří se oslavy zúčastnili
s námi.
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Těšíme se, že v dalších letech se budeme opět setkávat v kroužcích i na akOficiální oslava proběhla 18. září 2015 cích DDM s Vámi, Vašimi dětmi
na pódiu a v sále Domu dětí a mláde- i vnoučaty. vvvvvvvvvvvvvvvvvv
že Vratimov. Kolektiv pracovnic Ing. Monika Panková, zást. ředitelky

www.ddmvratimov.cz
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Bludičky rozsvítily Vratimov
V druhé polovině října tohoto roku se
konala tradiční akce Domu dětí a mládeže ve
Vratimově s názvem “Bludičky“. V letošním
roce se ke spolupráci s Mateřskou školou Vratimov přidal i Sokol Vratimov a jejich „Bufet“,
ZUŠ Vratimov a prostory k vystoupení zapůjčil Husův sbor. K organizaci se připojila i Policie Vratimov, bez které si to vůbec nedokážu
představit.
Zahájení bylo v zahradě MŠ, kde na
děti čekalo 14 bludiček s úkoly se zaměřením
na ekologii. V 18 hodin se všech 265 účastníků
vydalo na společnou asi 2 km trasu městem.
Samozřejmostí výbavy malých účastníků byly
lampióny, které příjemně dokreslovaly atmosféru začínajícího podzimu. Děti ze základní
umělecké školy nás čekaly se strašidelnou
hudbou v místním husitském kostele. Setkání
bylo o to kouzelnější, že jsme si svítili pouze
svíčkami a lampionky. Pochod byl ukončen
na zahradě Sokolovny, kde už plápolal oheň,
na kterém si všichni mohli opéci párky,

byl uvařený horký čaj a bufet nabízel hlavně
pro dospěláky příjemné podzimní pohoštění.
Velký dík patří všem organizátorům,
ale nejen jim. Patří i všem účastníkům, kteří se
svým přístupem k pokynům organizátorů zasloužili o klidný a příjemný průběh akce. Také
děkuji vratimovské policii, která zastavila
dopravu na ul. Datyňská a účastníci tak mohli
pod jejich dohledem bezpečně přejít hlavní
cestu. Doufáme, že se letošní nové “Bludičky“
líbily a že se opět za rok potkáme.
Za organizátory Böhmová Renáta.

„Vím, co chci?“ - projekt programu spol. AWT
O co v projektu šlo? Na vícedenním pobytu na Osoblaze třináct mladých lidí podniklo výpravu
za sebepoznáním. „Vážený mladý příteli, cesta k tomu, aby byl člověk v životě spokojený, šťastný a úspěšný, začíná poznáváním pravdy, a to především o sobě samém. Proto ti nabízíme, aby
ses vydal na svoji jedinečnou výpravu do svého vlastního nitra.“ Těmito slovy zahájila sebepoznávací pobyt ředitelka DDM Vratimov. Cílem projektu bylo nabídnout účastníkům příležitost a
potřebný prostor k přemýšlení o sobě, o druhých lidech, o dění kolem sebe a o smyslu života.
Vycházeli jsme z matriálů vytvořených odborníky. Pod vedením pedagogů volného času hledali
účastníci odpovědi na otázky např.: Jak vidím sám sebe, Dokážu efektivně komunikovat, Mám
smysl pro humor, Mám dispozice k užívání drog? Pomocí hodnotitelných metod a postupů, ale i
při hrách a dalších aktivitách mladí lidé nacházeli cestu k sebepoznání.
Pokud máte pocit, že jsme byli celou dobu vážní, tak to určitě ne. Program pobytu byl zpestřen
teambuildigovými aktivitami v překrásné osoblažské přírodě, projeli jsme se osoblažskou úzkokolejkou, navštívili Muzeum Osoblažska, vyšplhali na zříceninu hradu Fulštejn.
Děkujeme za finanční podporu panu Davidu Pankovi, který nám pomohl, náš projekt finančně
podpořit ze sponzorského programu jeho zaměstnavatele AWT JSME MY!
Jestli se akce povedla? Nejlepší odpovědí bylo poděkování účastníků pobytu, kteří všem dospělákům po pobytu předali v rámečku podepsanou fotku z akce
s věnováním a podpisy. Pro všechny, kdo se na přípravě
a realizaci akce podíleli, je to ta nejkrásnější odměna.
Bc. Hana Nevrlá ředitelka DDM Vratimov
www.ddmvratimov.cz
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Tradiční listopadové akce
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Najdeme i letos Martina na bílém koni? Srdečně Vás
zveme na akci, kterou pořádáme ve spolupráci
s Českým zahrádkářským svazem a Pekárnou Boček
pro všechny děti a jejich rodiče v neděli 8. listopadu.
Start je v rozmezí 15:30 do 16:15 od Domu dětí a mládeže ve Vratimově a děti budou plnit úkoly až k Domu
zahrádkářů. Na cestu si posvítíme vlastními lampiony.
Pokud děti najdou svatého Martina na bílém koni, dostanou od něj sladkou podkovu pro štěstí. V cíli zhlédneme
malé
pohádkové
představení.
Předpokládaný konec akce kolem 18 hodiny.
Těšíme
se
na
Vás.
Marcela Grácová.

06. 11.

Cesta za svatým Martinem—Žabeň

08. 11.

Cesta za svatým Martinem—Vratimov

10. 11.

Cesta za svatým Martinem—Václavovice

14. 11.

Diskotéka pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ, 18:00, sál DDM

14.—15. 11. Víkendový teambulding pro vedoucí LDT Lukavec
20.—22. 11. VP Pantuška—Frenštát pod Radhoštěm
27.—29. 11. VP Badatel—Frenštát pod Radhoštěm

Diskotéky pokračují
Pro mládež vratimovských
základních škol pořádáme
již třetím rokem akci
„Diskotéka pro náctileté“.
Setkáváme se pravidelně
jednou měsíčně vždy v sobotu.
Další „diskoška“ nás čeká
14. listopadu od 18:00 hod.
Masky
vítány
:-).
Nezapomeňte si přezůvky!
Těšíme se na Vás Renča, David
a DJ Bára :-)
nnnnnnnnnn
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* Přijde otec za dospívajícím synem a říká mu: "Je čas, abychom
si pořádně popovídali o dívkách."
Syn na to: "Dobře tati, co chceš
vědět?"
* Čeká tatínek na svou dceru před
třídou, jde kolem učitelka a ptá se:
"Vy čekáte dítě?" "Ne ne, to já
jsem takhle tlustý pořád."
www.ddmvratimov.cz

INFORMACE
Provozní doba recepce dopoledne
Pondělí — pátek
9:00—11:00
Provozní doba recepce odpoledne
Pondělí
14:00 – 19:30
Úterý
14:00 – 19:00
Středa
14:00 – 20:00
Čtvrtek
14:00 – 19:00
Pátek
14:00 – 20:00
Pokladna uzavřena vždy 30 minut
před koncem provozní doby.
Telefon:
recepce - 596 733 990
kancelář pedagogů - 596 732 333
kancelář vedení - 596 733 988
e-mail: info@ddmvratimov.cz
www.ddmvratimov.cz
https://www.facebook.com/
DDMVratimov
Zpracovala: Böhmová Renáta

KONFERENCE PROJEKTU YES FOR CITIZENSHIP
Dům dětí a mládeže
Vratimov
je
jedním
z partnerů projektu YES
FOR CITIZENSHIP, neboli
ANO PRO OBČANSTVÍ.
Jde o tříletý mezinárodní
projekt. Zapojilo se do něho
12 účastníků z 8 zemí
(Česko, Slovensko, Polsko,
Srbsko, Německo, Bulharsko, Makedonie). Úspěšným
žadatelem a tedy i příjemcem finančních prostředků
na realizaci projektu je Centrum volného času Stará Ľubovňa ze Slovenska. Příprava Příručky dobré praxe byla
hlavním námětem konference partnerů projektu, která
se uskutečnila v srbském
www.ddmvratimov.cz

Bělehradu v termínu 30. 9. – 3.
10. 2015. Za DDM Vratimov se
konference zúčastnili ti, kteří
stáli u zrodu celého projektu
a prochází všemi jeho aktivitami - Hana Nevrlá, Renáta
Böhmová a David Böhm.
Kromě Příručky dobré praxe
jsme připravovali spolupráci
na dalších mezinárodních projektech. Samozřejmě, že jsme
měli možnost prohlídky Bělehradu a to jak z pevniny, tak
z paluby výletní lodi na Dunaji. Ochutnali jsme místní speciality. Nezapomenutelným zážitkem pro nás bylo cestování
městskou dopravu, která si u
nás vysloužila přezdívku
„sardinka“.

Výstupy projektu budou dokončeny v příštím roce
a budou k využití poskytnuty
všem zájemcům, tedy i občanským sdružením v našem
městě. Plánujeme uskutečnit
setkání všech zájemců po
ukončení projektu. Předáme
jim jeho výstupy a popřípadě
umožníme kontakty na mezinárodní partnery pro jejich
plánované aktivity. Tým
účastníků projektu Hana Nevrlá, Renáta Böhmová, David
Böhm.
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