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Kdo jsme
Občanské sdružení Campamento ‘99 vzniklo 4. května 1999 a k tomuto datu je také
registrováno u Ministerstva vnitra ČR. Činnost sdružení je zaměřena na práci s dětmi
a mládeží. Naším cílem je přispívat ke smysluplnému trávení volného času dětí a mládeže
a k jejich všestrannému rozvoji. Tyto záměry naplňujeme především organizováním
sportovních, vzdělávacích a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež především
z Prahy, ale i jiných částí republiky. Aktivity sdružení vycházejí z křesťanské tradice, jejíž
hodnoty předává sdružení dál. Činnost sdružení probíhá ve spolupráci s farností u kostela
sv. Václava v Praze 5 na Smíchově.
Pilířem činnosti OS Campamento ‘99 je pořádání integrovaných dětských letních táborů.
Během školního roku organizujeme pravidelné schůzky pro děti a dorost z Prahy a okolí.
Děti a mládež se účastní schůzek se zábavně-vzdělávacím programem.
V rámci celoročního programu pořádáme i víkendové výlety mimo Prahu nebo celodenní
hry.
Od roku 1999 se Campamento ’99 věnuje speciálnímu projektu integrace dětí z dětských
domovů do prostředí dětí z rodin. V této oblasti intenzivně spolupracujeme s jihočeským
Dětským domovem Žíchovec. Skupina asi patnácti dětí z domova s námi jezdí na dětské
letní tábory a během školního roku děti v domově navštěvujeme, organizujeme pro ně
víkendové zábavné a vzdělávací aktivity a snažíme se je připravit na život po opuštění
dětského domova.
Mezi další aktivity sdružení patří také podpora dětí ze sociálně slabých rodin.
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Aktivity Campamenta ’99
Aktivity v roce 2007
Činnost

Datum

Popis

1.

Dětský letní tábor 15. 7. – 29. 7. Integrovaný dětský letní tábor s interaktivní celotáborovou
2007
hrou na Komáří Pasece u Mutyněvsi v Jižních Čechách.

2.

Volnočasové
aktivity v Praze

3.

4.

Výlety a hry
s dětmi z rodin

Spolupráce s DD
Žíchovec

1xtýdně

Zábavně-vzdělávací schůzky pro děti a mládež do 22 let

20. 12.

Vánoční setkání s dětmi a rodiči

1. – 4. 2.

Pololetní prázdniny, lyžování v Krkonoších

17.3.

Návštěva Národního muzea, výstava Lovci Mamutů

28.4.

Výlet do Svatého Jana pod Skalou

18. – 20. 5

Puťák

24. – 28. 10.

Podzimní prázdniny, víkendová výprava s etapovou hrou
pro děti a mládež (Babí u Trutnova)

24. – 25. 11

Tematická dvoudenní hra po Praze

19.5.

Návštěva DDŽ

22. - 23. 9.

Babí léto v DDŽ na téma “Staré České báje a pověsti“
(turnaj deseti oddílů z DD v jižních Čechách)

15. 12.

Předvánoční návštěva DDŽ
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1/ Dětské letní tábory
Členové OS Campamento ’99 mají s pořádáním dětských letních táborů zkušenosti již od
roku 1989.
Dětské letní tábory jsou určeny pro děti a mládež od šesti do osmnácti let. Počet dětí se
pohybuje mezi 50 a 120 podle kapacity pronajímaného objektu. Táborů se mohou
zúčastnit také děti se specifickým fyzickým či mentálním postižením: jsou plně
zapojeny do činností oddílů, po celou dobu tábora je jim však věnována zvýšená pozornost
a individuální péče. Táborů se také každoročně účastní děti ze sociálně slabého prostředí a
děti z dětských domovů.
Každodenní táborový program je tématicky propojen celotáborovou hrou, na jejíž kvalitu
a celistvost klademe velký důraz. Úroveň zpracování hry podstatně ovlivňuje sílu zážitku,
který si děti z letního tábora odnesou. Do hry se snažíme kromě zábavnosti vkládat také
výchovné prvky, které jsou pro děti ve formě hry přijatelnější a snadněji pochopitelné.
V rámci celotáborové hry se také děti učí poznávat hodnoty potřebné pro život
vycházející z křesťanské tradice.
Během předchozích táborů se nám podařilo zformovat stálou skupinu zkušených
vedoucích a praktikantů, kteří se přípravě i samotnému táboru věnují ve svém volném čase
a bez nároku na jakoukoli finanční odměnu. Konečná podoba celotáborové hry je
výsledkem celoroční práce, na jejíž přípravě a realizaci se podílí i dospívající mládež nad
15 let, což rozhodně napomáhá dospívajícím v celkovém rozvoji jejich intelektuálních i
fyzických schopností.

Tábor na Komáří Pasece u Mutyněvsi 2007
Dětský letní tábor 2006, tentokrát pod názvem „Úsvit Hrdinů“, se konal v novém prostředí
táborové základny Komáří Paseka na hrázi Mutyněvské přehrady. Toto tábořiště se nachází
v jižních Čechách. Starší děti i vedoucí byli ubytováni ve stanech s podsadou. V areálu byla
dále budova s kuchyní. Na celém tábořišti bylo vyjímečné jeho čistě přírodní ráz – vše bylo
postavené pouze ze dřeva a přírodních materiál, což umocňuje pocit sounáležitosti
s přírodou a pro pražské děti se jedná o jedinečný zážitek.
Tábora se zúčastnilo 64 dětí, z toho 20 dětí z dětského domova Žíchovec u Prachatic.
Děti byly rozděleny do šesti přibližně desetičlenných oddílů ve třech věkových kategoriích.
Každý oddíl vedli dva zkušení pracovníci, vedoucí a praktikantka, kteří s dětmi trávili 24
hodin denně.
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Třetí kategorie dětí (15-18 let) se aktivně účastnila na přípravě hry pro ostatní děti. Pocit
toho, že jsou zapojeni do přípravy tábora a mají na jeho fungování určitý podíl, v nich měl
probudit zodpovědnost. Kromě toho pro ně jejich vedoucí připravili speciální vnitrooddílovou
soutěž, která děti motivovala k co nejlepším výkonům a rozvíjení všech oblastí jejich
dovedností. Model spolupráce dospělých organizátorů tábora s touto mládeží se osvědčil a
budeme ho používat i na dalších táborech.
Spolu s tímto oddílem zajišťovalo denní program a technické zázemí hry dalších 9
dospělých.
Dopolední program byl obvykle zaměřen na vzdělávání (získávání různých dovedností
a vědomostí), na sportovní aktivity a etickou výchovu (např. smysl pro fair play). Odpolední
program byl věnován jednotlivým etapám celotáborové hry, v nichž mohly děti získané
dovednosti uplatnit.
V průběhu druhého týdne tábora vyrazily děti na „puťák“. Jednotlivé oddíly se svými
vedoucími strávily 3 dny v lesích v okolí tábora, kde se učily soužití s přírodou a absolvovaly
rozhodující soutěže v rámci celotáborové hry.

Tato část tábora je považována za vrchol

celého integračního procesu a děti si z ní odvážejí ty nejintenzivnější zážitky.
Během 14 dnů na táboře měly děti možnost seznámit se s novými lidmi a zdokonalit se ve
sportovních i intelektuální dovednostech. Několikrát se konala mše svatá s doprovodem
kytar. Dětem tak bylo ukázáno, že křesťanské tradice a zvyky se dají každodenně udržovat
i v dnešním, uspěchaném světě. Děti z dětského domova prohloubily přátelství s některými
dětmi z Prahy a vytvořily si hlubší vztah i k některým vedoucím, což je možné dokázat na
jejich pravidelné korespondenci. Tyto pozitivní ukazatele je možné pozorovat i později během
podzimních akcí v DD Žíchovec a můžeme předpokládat, že usnadní práci s dětmi z tohoto
dětského domova i do budoucna.
V době konání tábora byly průběžně aktualizovány internetové stránky OS Campamento´99,
jejichž prostřednictvím jsme rodičům dětí poskytovali informace o chodu tábora, udržovali
s nimi kontakt a dávali k dispozici fotky z tábora. Stránky tábora Úsvit Hrdinů, Komáří
Paseka 2007 si můžete, stejně jako předcházející tábory, prohlédnout na adrese
www.campamento99.cz, v záložce letní tábory.
Průběh tábora je již tradiční, a tak bude tábor 2007 i ty předchozí složit jako předloha pro
další námi chystaný tábor v roce 2008. Ten se bude konat na táborové základně v Letinách
v západních Čechách.
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2/Volnočasové aktivity s dětmi z Prahy v průběhu roku
V průběhu školního roku se věnujeme souvislé práci se skupinami dětí a mládeže, které
s námi jezdí na letní tábory, a udržujeme s nimi trvalý kontakt.
Každý týden se s dětmi a mládeží scházíme na schůzkách a dále pak v průměru jednou za
měsíc s dětmi připravujeme jednodenní nebo vícedenní výlety s nejrůznější tématickou
náplní, které jsou částečně spojeny s návštěvami Dětského domova Žíchovec. V letních
měsících spíme pod „širákem“ a hrajeme hry v přírodě, v zimě jezdíme lyžovat. Další náplní
víkendového výletu bývá návštěva některého historicky významného města nebo nějaké
zajímavé historické památky.
Během celoročních aktivit si děti osvojují nejrůznější umělecké, intelektuální i sportovní
dovednosti a učí se týmové práci. Každá odpolední či vícedenní akce je koncipována tak,
abychom dětem zábavnou formou poskytovali nové znalosti a zkušenosti v oblasti sociálního
vzdělání a předali jim hodnoty, které jim pomohou najít správné místo ve společnosti.
•

Schůzky dětí a mládeže
Jsou asi nejdůležitější kontinuálně probíhající činností s dětmi v Praze. Probíhají
v prostorách fary sv. Václava na Smíchově. Náplní schůzek je hraní logických a
tvořivých her a vzdělávání zábavnou formou zaměřené na různá témata (např.
diskuse o biblických příbězích, sledování filmu s problematikou rasismu a xenofobie
apod.). Dále pak také plánování dalších akcí, především mimopražských výletů.

Vedle této pravidelné aktivity jsme pro děti z rodin letos uspořádali několik vícedenních i
jednodenních výletů mimo Prahu a celodenní hru po Praze:
•

Jednodenní výlety mimo Prahu
V průběhu roku jsme pro děti a mládež, které se účastní pravidelných
volnočasových aktivit OS Cílem je ukázat dětem nějaké zajímavé kulturní místo.
Letošní výlet nás a děti zavedl do Svatého Jana pod Skalou.
Další jednodenní akcí, tentokrát v Praze, byla návštěva Národního muzea a
shlédnutí interaktivní výstavy Lovci mamutů.

•

Několikadenní výlety mimo Prahu
Kromě těchto jednodenních výletů jsme uspořádali 3 několikadenní výlety.
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V zimě

se

děti mohly zdokonalit v lyžování během pololetních prázdnin

v Krkonoších.
V květnu byly děti na puťáku, kde se seznamovali s životem v přírodě. A nakonec
podzimní prázdniny – ty strávily děti v Hejnicích v Jizerských horách. Zde hrály
děti celé čtyři dny hru, která měla za úkol je nenásilně seznámit s historií této
oblasti i se zdejším přírodním prostředím.
•

Hra po Praze
V listopadu se v centru Prahy konala hra, která měla dětem zpestřit sychravé
podzimní dny. Hra se konala v historickém srdci Prahy. Stejně tak byl historický i
námět celé hry. Děti se přenesly do 14. století a poznaly tehledjší zvyky,
každodenní život i historické pozadí.

•

Spolupráce s farností kostela sv. Václava na Smíchově
Kromě celoroční činnosti je důležitou složkou naší spolupráce organizování
Tříkrálové sbírky 2007. OS Campamento, jeho dospělí členové i děti, se
organizačně podíleli na průběhu této akce v oblasti Prahy 5. Děti byly seznámeny
s pravidly Tříkrálové sbírky a ve skupinkách za účasti dospělých vybíraly peníze.
Částku jsme poté farnosti předali a ta ji rozdělila mezi organizace, které s ní
spolupracují.
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3/ Integrace dětí z dětského domova - spolupráce s DD Žíchovec
Od roku 1999 rozvíjíme projekt tzv. integrovaných dětských letních táborů, který se snaží
sblížit děti z dětských domovů s dětmi z běžných rodin a zprostředkovat tak oběma
skupinám pohled na úplně jiný svět, než na který jsou zvyklé ze svého každodenního života.
Společný tábor se ukázal jako velmi vhodný způsob integrace dětí z dětského domova do
normální společnosti. Přesto, že se tyto děti zpočátku chovaly odmítavě, již v průběhu
prvního letního tábora v roce 1999 dokázaly svou pozornost věnovat celotáborové hře a nám
se podařilo získat jejich důvěru. Díky tomu se nám nejen na táborech, ale i během školního
roku daří děti z dětského domova motivovat a i jinak na ně kladně působit.
Děti na letním táboře jsou vždy z více než dvou třetin z rodin, maximálně jednu třetinu pak
tvoří děti z dětského domova. Společnost dětí z rodin považujeme za ideální pro integraci
a výchovu dětí z dětských domovů. Celý projekt si klade za cíl především poskytnout
možnost zapojení dětí, vyrůstajících dětském domově mezi jejich vrstevníky z rodin.
Zkušenost však ukázala, že i pro děti z rodin může být kontakt se svěřenci dětského domova
přínosný, především pak v uvědomění si významu rodiny, a to jak vlastní, tak v obecné
celospolečenské rovině.
Táborem naše práce s dětmi z DD nekončí. V průběhu školního roku dětský domov
pravidelně navštěvujeme. Pro děti z domova organizujeme také víkendové aktivity, celodenní
hry a výlety, do nichž se snažíme zapojovat i děti z rodin, aby se kontakt mezi oběma
skupinami dětí upevnil. Do budoucna plánujeme další rozvíjení edukativní činnosti v DD ve
spolupráci s odborníky.
Integrovaný dětský letní tábor budeme pořádat i v dalším roce a zúčastní se ho především
děti, s nimiž se již osobně známe, a můžeme se tak lépe věnovat jejich specifickým potřebám
způsobeným sociální deprivací a poznamenáním osobnosti z velmi uzavřeného prostředí
dětského domova. Zároveň ale vítáme účast nových dětí, které do DD Žíchovec přijdou
v průběhu roku. I s nimi navážeme kontakt a snažíme se s nimi pracovat hned od počátku
jejich pobytu v dětském domově.
Neradi bychom také přerušili styky s dětmi, kterým je již více než 16 let, a proto se je
snažíme zapojit do přípravy táborové hry a začlenit je do oddílu mládeže, který se na
realizaci celotáborové hry podílí. Dáváme jim tak možnost seberealizace, která je pro ně
velmi důležitá a kterou v dětském domově nemají v potřebném množství. Tento model se na
minulém táboře osvědčil a budeme v něm pokračovat i na dalším táboře.
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V

rámci projektu „integrace dětí z dětských domovů“ jsme letos pokračovali v úzké

spolupráci s DDŽ. Děti z dětského domova se kromě tábora mohly setkat se svými
kamarády z řad dětí i dospělých během několika dalších akcí pořádaných během roku.
•

Návštěvy a edukativní hry v DD Žíchovec
Dětský domov u Strunkovic nad Blanicí jsme v průběhu roku navštívili několikrát.
První návštěva proběhla v červnu a jejím účelem bylo zjistit, jaké děti s námi pojedou
na tábor a seznámit se s nimi.
Na konci září organizovalo OS Campamento`99 již čtvrtý ročník Babího léta
v dětském domově Žíchovec. Je to celodenní výchovná hra, které se účastní děti z DD
v jižních Čechách. Letošního ročníku se účastnilo 10 oddílů z 6 různých dětských
domovů. Tématem tohoto Babího léta byly české báje a pověsti. Ústřední postavou
byli kníže Přemysl a kněžna Libuše, děti se ale „potkaly“ i s jinými postavami:
Krokem, Kazi, Tetou, Chrudošem a Šťáhlavem. Děti se tak nenásilnou formou
seznámily s těmito starými bájemi a pověstmi a získaly tak další povědomí o české
historii.
Celoroční spolupráci jsme završili v prosinci, na předvánočním setkáním s dětmi, při
němž jsme byli bohatě obdarováni dárky, které děti samy vyrobily. I my jsme na
oplátku předali drobné dárky a zpříjemnili dětem odpoledne povídáním a hraním her.
Kromě jednoznačného výchovného významu jednotlivých her je potřeba zmínit i to, že
velkou váhu měl pro děti samotný náš pobyt v domově, protože hezké zážitky přímo
z místa, kde pobývají, posilují pozitivní vztah k tomuto místu. Nezažívají tak trauma
návratu, které se jinak objevuje např. po letním táboře.

„Hrr do života“ – pomoc mladým lidem, kteří z DDŽ odcházejí
Oblast našeho působení se zejména v průběhu posledních dvou let nasměrovala také na
pomoc mladým lidem, kteří z dětského domova Žichovec odcházejí, a sami nejsou
vybaveni na to, vyrovnat se se všemi záludnými situacemi, které na ně ve "vnějším" světě
čekají. Snažíme se těmto lidem pomoci správně nastartovat svůj život a neztratit se ve
světě, na který nejsou nějak zvlášť vybaveni. Děti vyrůstající v dětských domovech musí
obvykle po dosažení plnoletosti ústavy opustit, často však ještě nejsou připraveny na
reálný život ve společnosti. Podporujeme začleňování odcházejících dětí z DD
individuální pomocí (například pomoc při shánění práce a ubytování, při komunikaci
s úřady apod.)
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu a spolupráci v roce 2007.
Za podporu tábora děkujeme společnostem EMC, a.s a Kraft Foods ČR s.r.o.
Děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za poskytnutí finančního grantu ve výši 30 000,- Kč.
Děkujeme farnosti sv. Ludmily na Praze 2 poskytnutí financí na aktivity spojené s Dětským
domovem Žíchovec.
Děkujeme také farnosti u sv. Václava na Smíchově za poskytnutý azyl a za přidělení
finanční částky z Tříkrálové sbírky.
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