Zájmová činnost dětí v roce 2003/2004
V DD celoročně pracoval sportovní kroužek pod vedením p. vychovatelky Brožové.
Ten navštěvovalo asi 12 dětí.
Děti měly i nadále možnost zapůjčení knih v knihovně domova.
Úspěšně začala práce dětí v keramické dílně - této činnosti se děti věnují pod vedením
p. vychovatelek Smolové, Mužíkové, Kopelentové, Jírovcové a p. vychovatele Hartla,
děti práce s keramickou hlínou velmi baví.
V podzimních a zimních měsících hrají chlapci pravidelně sálovou kopanou,
završením této činnosti je každoročně účast na turnaji v sálové kopané pořádaném DD
Plzeň. Kroužek pracuje pod vedením strýce Hubinského a Urbana.
Děti také navštěvovaly celou řadu zájmových kroužků mimo DD, nejen na školách
ale i v TJ. S úspěchem navštěvují některé děti i taneční skupinu MÚ K. Hory.
S každodenním životem dětí v DD se prolíná sportovní, turistická a výtvarná činnost,
poznávání přírody, návštěva kulturních akcí atd.
Každoročně navštěvují zájemci z řad dětí DD taneční hodiny v Sušici, vloni to byli 4
svěřenci. Každý rok navštěvují mladší děti lyžařskou školu. Často se jezdí plavat do
krytých bazénů.
Tři děti chodily celoročně do Skauta a zúčastnily se i letního skautského tábora.
Během července a srpna absolvovaly děti celkem 13 různých výjezdů, letních táborů a
soustředění organizovaných jednak dětským domovem, různými organizacemi,
nadacemi a občanskými sdruženími. Také jsme uspořádali 2 výměnné akce - s ÚSP
Bystřice a internátní školou pro sluchově postižené děti v Č. Budějovicích.
Celkem 20 dětí odjelo na část prázdnin, zpravidla 14 dnů, k rodičům či jiným
příbuzným. Svěřenci starší 16 let pracovali na různých brigádách, většinou v
pohostinství.
Během roku se děti zúčastnily celé řady soutěží organizovaných nejrůznějšími
subjekty - byly to výtvarné soutěže, memoriál Lucie Hanušové v Praze v Horních
Počernicích,, turnaj v sálové kopané v Plzni, přehlídka kulturních aktivit v DD
Měcholupy, regionální přehlídka kulturních aktivit v Chebu, kde jsme získali 1. místo
(divadlo).
Náš DD byl loni pořadatelem regionálního kola soutěže v lehké atletice a odbíjené,
kterého se zúčastnilo 12 DD z Plzeňského a Karlovarského kraje.
Během celého loňského roku jsme spolupracovali s řadou různých organizací,
například s následujícími: Nadace Terezy Maxové, Výbor dobré vůle O. Havlové,
ČČK Klatovy, občanské sdružení INTERPONS, Středisko náhradní péče Praha 1,
Jihočeská Univerzita Čes. Budějovice, Střední pedagogická škola Prachatice, VOŠ

sociálně právní v Domažlicích, FICE, JABOK - VOŠ sociálně pedagogická v Praze,
Asociace náhradní výchovy, atd.

