Základní formy činnosti SVČ Šipka Kroměříž:
A) Hlav ní činnosti
Pravidelná záj mová činnost – je organizována v zájmových útvarech (kroužky, kluby, kurzy), které
zahrnují velký rozsah zájmové činnosti ve výše zmíněných programových oblastech. Tyto útvary se
scházejí pravidelně převážně jednou za týden nebo v jiném pravidelném režimu, nejméně však jednou
měsíčně a to po celý školní rok. Do pravidelné č innosti jsou zapojeny děti všech věkových kategorií
včetně předškoláků a v menší míře také rodiče dětí. Rezerva v pravidelné činnosti Šipky je v širším
zapojení mládeže starší patnácti let za předpokladu rozšíření prostor Šipky. Tato skupina mládeže
vyžaduje speciální vybavení kluboven a volný časový režim. Mnozí instruktoři i vedoucí kroužků jsou
právě bývalí žáci pravidelných kroužků. K pravidelné činnosti slouží Šipce vlastní budova s klubovnou,
dílnami, učebnami a sálem. Ke sportovní činnosti si pronajímá tělocvičny na základních školách i na
učilišti a posilovnu v domově mládeže. Některé zájmové útvary provozují svoji činnost v přírodě mimo
Kroměříž a na loděnici nebo plaveckém bazénu.
Příležitostná zájmov á činnost – jsou aktivity, na kterých Šipka vybudovala svůj image. Zviditelnit
svou existenci a při zajímavých příležitostných aktivitách tradičních i nových zaujmout děti z ulice
(výchovou k volnému času) a postupně je získat pro pravidelnou činnost (výchova ve volném čase =
součást cílevědomé prevence před všemi patogenními vlivy společnosti). Nabídka organizovaných
jednorázových nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího, sportovního, kulturního nebo rekreačního
charakteru je velice pestrá ( přednášky, výlety a exkurze, turnaje, závody, soutěže, přehlídky a kulturní
programy). Obsah příležitostných aktivit se nejméně z 25% mění podle zájmu veřejnosti. Některé
získávají takovou oblibu u dětí i rodičů, že přecházejí do trvalé nabídky příležitostných aktivit
pořádaných Šipkou (Indiánské dopoledne, Novoroční kufrování, Masopustní průvod městem,
Rozloučení se školou, Aprílový maraton, Country taneční odpoledne, Bezpečná silnice). Do jejich
organizace jsou především zapojeni rodiče dětí, praktikanti a externí pracovníci Šipky vč etně interních
zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků.
Organizační a finanční zajištění příležitostných akcí zcela závisí na manažerských schopnostech
interních pracovníků a jejich metodickém vedení dalších dobrovolných organizátorů.
Práce s talentovanou mládeží – je oblast, ve které se děti a mládež úč astní speciálních zájmových
útvarů nebo přehlídek a soutěží. Týká se především výtvarných a modelářských soutěží nebo
divadelních a tanečních přehlídek. Do této oblasti patří také odborná soustředění zaměřená na
environmentální výchovu mládeže a samostatné výstavy pořádané Šipkou. Součástí nabídky je i
poradenská činnost v oblasti keramické tvorby pro přípravu žáků na talentové zkoušky.
Prázdninová činnost – je organizována pro děti i mládež a provozována celoročně o všech úředně
vyhlášených prázdninách. Forma příměstských táborů se v posledních letech opět osvědčuje. Tábory
v delších časových úsecích (5 a více dnů) nabízí Šipka jako odborná soustředění nebo relaxační
pobyty. V nabídce táborů se snaží Šipka naplňovat sociální prevenci před patogenními vlivy
společnosti a umožnit účast na táborech dětem ze všech sociálních skupin obyvatel Kroměřížska.
Velmi záleží na výběru a vyhledávání dobrovolných pracovníků z řad rodičů nebo studentů
pedagogických škol a fakult pro tuto nedoceněnou práci s dětmi a mládeží.
Nabídka spontánních aktivit – je využívána individuálně nebo skupinami účastníků a to
neorganizovaně podle jejich zájmu. Úč ast není časově omezena. Pořádáme dny otevřených dveří na
začátku školního roku, na konci školního roku Rozloučení se školou. Velmi oblíbené a navštěvované
jsou výstavy pořádané Šipkou a tematicky zaměřené (Vánoční výstava, Indiánská výstava, Keramické
dny…). Nově otevřená botanická zahrada Šipky je dalším vítaným rozšířením spontánních aktivit pro
děti, mládež i dospělé návštěvníky. Také odborná knihovna Šipky je využívána v rámci spontánní
činnosti.
Odborná činnost – spočívá především v poradenské a metodické práci pro ostatní subjekty pečující
o volný čas dětí a mládeže. Pořádáme každoročně odborné semináře pro pracovníky
specializovaných ZÚ a vychovatele družin základních škol.

Spolupracujeme s VŠPgŠ a SPgŠ v Kroměříži a jejím studentům nabízíme v našem zařízení získání
odborné praxe pro budoucí povolání vychovatele a sociálního pedagoga.
Po desetileté existenci Šipky můžeme nabídnout systematické řešení potřeb dětí a mladých lidí
v Kroměříži. Tato věková kategorie obyvatel města, kdy se rozvíjí osobnost, tvoří se základy pro
přebírání sociálních rolí, si zaslouží více pozornosti.
Oblasti zájmu Šipky se konkrétně dotýkají:
- rodinného zázemí (aktivity pro rodinné kolektivy)
- volného času a sociálně kulturních aktivit – veškerá činnost SVČ
- sociální a mravní prevence – příležitostné akce a spolupráce na aktivitách města pro děti a
mládež
- účasti mládeže na životě města – úč ast na soutěžích a akcích vyhlašovaných městem
- handicapované mládeže – integrace do pravidelných programů Šipky, spolupráce s dětskými
domovy
- legislativního opatření – připomínkování zásad města k dětem a mládeži skrze
komisi prevence kriminality dětí a mládeže, Komisi Bezpečná komunita – Zdravé město, školskou
komisi.

