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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 pořádáme víkendové výlety mimo Prahu, celodenní hry či
setkání, jejichž náplní bývá hlavně hraní deskových her. V posledním roce jsme také
pořádali zábavná odpoledne či dopoledne pro děti ve vybraných farnostech.
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 a po opuštění dětského domova udržujeme s některými
těmito mladými lidmi nadále kontakt.
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Aktivity Campamenta ’99 v roce 2010
Činnost
1.

Dětský letní
tábor

2.

Volnočasové
aktivity v Praze

3.

Datum

Popis

18. 7. – 31.
7. 2010

Integrovaný dětský letní tábor s interaktivní
celotáborovou hrou ve westernovém městečku
Stonetown na Českomoravské vrchovině

Cca 1x za
měsíc
13. 2.,
20.3.,27.3.,
11.4.

Farní kovbojská odpoledne

Výlety a hry

28.-31.1

Pololetní prázdniny na lyžích (v Babí u Trutnova)

s dětmi z rodin

20.2.

Výlet do Vinařic - skanzen Mayrau

26.-28.3.

Duchovní víkend v Bozkově

7.5. – 9.5.
27.-31.10.
13.-14.11.
4.

Herní večery s deskovými hrami pro děti a mládež

Spolupráce s DD
Žíchovec

Předtáborový kovbojský víkend pro malé děti (v
Jizerských horách)
Podzimní prázdniny, víkendová výprava pro děti a mládež
(Pacov)
Tématická hra po Praze

20. 9.

Návštěva v DD Žíchovec s o.p.s. Rozmarýna a jejich
projektem Rozlet
Babí léto v DD Žíchovec , jednodenní hra s námořnickým
tématem pro skupinky dětí z několika DD v Jižních
Čechách

11. 12.

Předvánoční návštěva DD Žíchovec

17.4.
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1/ Dětské letní tábory
Někteří 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 pěti 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 však věnována zvýšená pozornost a
individuální péče jejich specifickým potřebám. 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 zábavy 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,

tvořivosti

a

napomáhá

také

rozvoji

jejich

smyslu

pro

zodpovědnost.

Tábor ve westernovém městečku Stonetown 2010
Dětský letní tábor 2010, tentokrát pod názvem „Pod šerifskou hvězdou“, se konal ve
westernovém městečku Stonetown, které leží v lesnaté krajině Českomoravské vrchoviny
v blízkosti města Humpolec. Městečko je postaveno ve stylu amerického Divokého
západu a nachází se zde typické westernové budovy jako radnice, banka, General Store,
kancelář šerifa, Saloon apod. Děti i dospělí byli ubytováni v dřevěných srubech. V
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tábořišti se dále nacházela dřevěná jídelna, kuchyň, sociální příslušenství a ohniště.
Tábora se zúčastnilo 53 dětí, z toho 13 dětí z dětského domova Žíchovec u
Prachatic.
Děti byly rozděleny do tří věkových kategorií. Nejstarší 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.
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 8
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 Pod šerifskou
hvězdou, Stonetown 2010 si můžete, stejně jako předcházející tábory, prohlédnout na
adrese www.campamento99.cz, v záložce letní tábory.
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2/ Volnočasové aktivity v Praze v roce 2010
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.
S dětmi jsme se tento rok scházeli na "herních odpoledních", jejichž náplní bylo hraní
nových, zajímavých deskových her, které jsou mezi dětmi velmi oblíbené. Tato setkání
byla pořádána průměrně 1x za měsíc. Tyto hry mohou u děti rozvíjet jejich kognitivní
schopnosti, dále se také učí "fair play" a v neposlední řadě mohou takto smysluplně
trávit svůj volný čas.
Novým prvkem v naší činnosti bylo v roce 2010 pořádání tzv. "farních odpolední", které
tentokrát nebyly primárně určené pro děti, které s námi pravidelně jezdí na tábory, ale
pro všechny děti z daných farností, kde jsme tyto akce pořádali. Cílem této činnosti bylo
především seznámit děti a rodiče s naším občanským sdružením Campamento a pozvat
děti na naše tábory a další akce. Náplní těchto farních odpolední byla hra s westernovou
tématikou, ve které děti plnily nejrůznější úkoly na několika stanovištích.

3/ Výlety a hry s dětmi z rodin v roce 2010
Další, nedílnou součástí naší činnosti je příprava jednodenních nebo vícedenních
výletů pro děti s různou tématickou náplní, které jsou částečně spojeny s návštěvami
Dětského domova Žíchovec. Tyto výlety jsou již tradičně pořádány na podzimní
prázdniny, pololetní prázdniny a dále o víkendech. Náplní bývají vzdělávací a výchovné
hry, někdy tématicky zaměřené, v rámci příběhu, dále sportovní aktivity - například
turistika nebo v zimě lyžování, poznávání přírody, poznávání historických památek apod.
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.

• Jednodenní výlety mimo Prahu
V roce 2010 jsme uspořádali jeden jednodenní výlet. Jeli jsme do hornického
skanzenu ve Vinařicích, kde jsme absolvovali prohlídku dolu, který je upravený tak,
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jako kdyby ho horníci právě opustili.

• Několikadenní výlety mimo Prahu
V roce 2010 jsme uspořádali 4 několikadenní akce mimo Prahu:
1. V lednu jsme s dětmi vyrazili na pololetní prázdniny na lyže do obce Babí u města
Trutnova.

Pro

děti

byla

zajištěna

jak

možnost

sjezdového

lyžování

(nebo

snowboardingu) v skiareálu Prkenný důl, tak možnost běžeckého lyžování. Kromě
sportovního vyžití byly pro děti také připravené různé výchovné a vzdělávací hry a
dále se také naučily týmové spolupráci například při společné stavbě iglů.
2. V postním období jsme se již tradičně vypravili na duchovní víkend na faru do
Bozkova, kde se spojilo povídání o víře s procházkami a hrami v přírodě.
3. V období před letními prázdninami, tedy také před naším letním táborem ve
westernovém městečku Stonetown jsme uspořádali víkend pro nejmladší děti (5-8
leté), které s námi měly jet poprvé na tábor. Cílem tohoto výletu bylo vzájemné
seznámení vedoucích s dětmi, ale také seznámení dětí mezi sebou. Pro děti byla také
připravena hra s kovbojskou tématikou, na jejíž přípravě se významně podílela
nejstarší skupina dětí (ve věku 15-18 let). Takové zapojení nejstarších dětí,
považujeme za velmi prospěšné, protože rozvíjí jejich tvořivost a zodpovědnost.
4. Poslední několikadenní akcí byly již tradičně podzimní prázdniny, které jsme
tentokrát s dětmi strávili na faře v Pacově. Tématem tohoto pobytu bylo hledání
pacovského pokladu, v rámci kterého děti hrály nejrůznější hry v přírodě i na faře.

• Hra po Praze
V listopadu jsme pro děti připravili dvoudenní Hru po Praze, kdy děti po skupinkách
plnily různé úkoly. Tématem hry byly pražské pověsti, především legenda o Faustovi.
Hra se odehrávala ve třech oblastech v Praze: v okolí Karlova náměstí, dále v Praze Dejvicích a na Bílé hoře. Děti se seznámily se starými pražskými pověstmi, s historií
Prahy a také s literaturou týkající se legendy o Faustovi, vše formou hry. Dále se také
učily spolupracovat ve skupinách.
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• Spolupráce s farností kostela sv. Václava na Smíchově
Kromě celoroční činnosti je důležitou složkou naší spolupráce organizování
Tříkrálové sbírky 2010. 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.

4/ 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 v dětském domově mezi jejich vrstevníky
z rodin. Zkušenost však ukázala, že i pro děti z rodin může být kontakt s dětmi z
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 a udržujeme s dětmi komunikaci. 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.
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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.
Nadále také sledujeme osudy lidí, kteří z DD odcházejí a snažíme se být jim nápomocni.
V rámci projektu „Hrr do života“ se snažíme 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.)
V roce 2010 jsme navázali kontakt s o.p.s. Rozmarýna, která se soustředí právě na
problematiku odchodu dětí z DD.

Návštěvy a edukativní hry v DD Žíchovec
V dubnu jsme navštívili DDŽ s některými lektory z o.p.s. Rozmarýna, kteří zde
realizovali tématické setkání s dětmi, které budou opouštět DDŽ v rámci projektu
Rozlet.
Na konci září organizovalo OS Campamento`99 již sedmý ročník Babího léta v dětském
domově Žíchovec. Je to celodenní výchovná hra, které se účastní děti z DD v jižních
Čechách. Téma tohoto Babího léta bylo námořnické. Děti se v rámci hry "podívaly" do
různých zemí například na Havaj, do Angoly, na Haiti, do Austrálie, do Indie apod. Takto
si nenásilnou formou mohly osvojit různé zeměpisné znalosti.
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.
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Finanční zpráva
Příjmy
dary a dotace
členské příspěvky
poplatky na akce přes rok
poplatky za tábor
celkem příjmy

180 177 Kč
9 000 Kč
26 700 Kč
195 000 Kč
410 877 Kč

Výdaje
tábor
nájem tábořiště a služby
doprava a benzín
potraviny

68 300 Kč
28 700 Kč
88 517 Kč

rekvizity, kostýmy,
drobný spotřební materiál na hry

45 880 Kč

personální náklady
(kuchaři, zásobovač, zdravotnice)
celkem za tábor
akce přes rok
ubytování
doprava

rekvizity, kostýmy,
drobný spotřební materiál na hry
celkem za akce přes rok
akce v DD Žíchovec

doprava a tvorba programu

provozní náklady

tisk, poštovné

CELKEM ZA ROK 2009

18 000 Kč
249 397 Kč

11 100 Kč
19 400 Kč

27 300 Kč
57 800 Kč
27 000 Kč
2 900 Kč

73 780 Kč
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Poděkování
Děkujeme všem členům i příznivcům Campamenta`99 za jejich práci a čas.
Děkujeme všem sponzorům a dárcům za podporu a spolupráci v roce 2010 .
Děkujeme Salesiánskému středisku dětí a mládeže v Kobylisích a o.p.s. Rozmarýna
za spolupráci.
Děkujeme Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláři v ČR za poskytnutí
finančního daru.
Děkujeme také farnosti u sv. Václava na Smíchově za poskytnutý azyl a za přidělení
finanční částky z Tříkrálové sbírky.
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