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I když jsme odlišní, žijeme tu společně


Popis organizace a místa:

Městská knihovna Sedlčany
Městská knihovna má 120 letou tradici (toto výročí oslavila v říjnu 2002) a vždy se snažila být nositelem kultury a vzdělanosti ve městě. V současné době ji navštěvuje 2 289 čtenářů (což je 29,1 % z celkového počtu obyvatel města !) z toho 764 dětí. Měsíční návštěvnost je průměrně 2 600 čtenářů. Uváděná čísla jsou stavem k 31. 12. 2002. Ke stejnému datu bylo vypůjčeno 115 881 dokumentů. Kromě klasických služeb (půjčování tištěných dokumentů) zprostředkováváme i moderní informační služby – Internet, CD-ROMy apod. Donedávna knihovna sídlila v naprosto nevyhovujícím prostředí. V červnu 2001 získala nové umístění, které umožňuje moderní systém půjčování a značně se zkvalitnila úroveň informačních služeb. Zároveň v současné době knihovna disponuje poměrně velkým prostorem, který vybízí k dalším činnostem a komunitním aktivitám, na něž dříve nebylo místo (např. výstavy, besedy, přednášky, kurzy aj.). Vzhledem k těmto důvodům se od otevření nové knihovny značně zvýšila návštěvnost a počet čtenářů.

Město Sedlčany
Město Sedlčany je malé městečko ve Středočeském kraji se 7 870 obyvateli. Leží ve velice turisticky atraktivní oblasti Slapského jezera, což jej činí zajímavým.
 
Organizace v Sedlčanech
V samotném městě jsou 3 mateřské školy, 2 základní školy, 1 zvláštní škola, gymnázium a obchodní akademie a 2 odborná učiliště. Děti ze všech uvedených škol mají možnost navštěvovat základní uměleckou školu. V blízkosti města se nachází 2 ústavy sociální péče (pro chlapce ve Svatém Janě, pro dívky v Nalžovicích). Se všemi uvedenými institucemi knihovna úzce spolupracuje. Nově začala knihovna spolupracovat s mateřským centrem Petrklíč, domovem důchodců, svazem invalidů, Klubem mladých Sedlčany (obecně prospěšná společnost), s Azylovým domem  sv. Josefa pro matky s dětmi, s občanským sdružením Našlose a s občanským sdružením Velká Kobra. Kromě uvedených institucí je v Sedlčanech několik dalších aktivních organizací, se kterými knihovna zatím nespolupracuje (ochotníci, zahrádkáři, chovatelé, sportovní organizace apod.).

Charakteristika problému a předmět projektu:

Popis situace
Sedlčany jsou  malým městem a mohlo by se zdát, že zde nebude problém s izolovaností organizací. Opak je však pravdou. V knihovně jako v instituci, která je otevřená všem bez rozdílu (dle Knihovního zákona), vnímáme izolovanost jednotlivých organizací velmi intenzivně. Každá organizace si plní své úkoly, jen nerada nechává ostatním nahlédnout „pod pokličku“, jako by se bála, že někdo další „opíše“ její nápady a použije je svým jménem nebo že je někdo další předběhne. V tomto je možná právě situace na malém městě horší než ve velkém (každý vidí každému „do talíře“). A nám se zdá, že se při tom zapomíná na nejdůležitější: žádná z organizací by nemohla existovat bez svých žáků a klientů a hlavně těm by mělo být ve školách a ústavech dobře. Jako nejhorší vnímáme situaci právě v základním školství, kde je celá situace ještě umocňována ekonomickými pravidly a tím i bojem o žáka (musíme ukázat, že jsme lepší, protože potom k nám rodiče dítě zapíší) a velikým psychickým tlakem na pedagogy. Lepší situace je naopak v ústavech sociální péče, jejichž zaměstnanci již pochopili důležitost „setkávání“ pro jejich klienty.

Co dělat?
Městská knihovna jako neutrální partner všech organizací již udělala určitou zkušenost při organizování setkávání a propojování různých skupin obyvatel. Například v letošním roce při celostátní akci „Noc s Andersenem“ dostaly příležitost děti ze základních škol, které navštěvují občanské sdružení „Našlose“ (práce s historickými loutkami) a klienti z ÚSP Svatý Jan (mentálně i fyzicky postižení). Součástí programu byla i společná výtvarná práce na téma čarodějné doupě. Bylo úžasné sledovat, jak právě společná výtvarná činnost obě skupiny spojuje. Tyto skupiny se sešly i při jiných příležitostech v knihovně  (společná divadelní představení za účasti diváků z řad našich čtenářů) a každé setkání mělo další vliv na společné poznávání problémů. Proto si myslíme, že právě setkávání a společná práce může pomoci v prolomení izolovanosti jednotlivých organizací a v navázání kontaktů mezi nimi.

Cíl a dílčí cíle projektu:

Cíl projektu
Prolomení izolovanosti zainteresovaných skupin i jednotlivců.
Vytváření pozitivních vztahů mezi jednotlivými skupinami.
Vzájemné obohacování se zúčastněných (i handicapovaní nám mají co dát – nejenom my jim) – prolomení bariér v nás samých.
Změna pohledu místních občanů na mezilidské vztahy a vztahy mezi nesourodými skupinami.

Dílčí cíle projektu
Zlepšení přístupu sedlčanské veřejnosti (rodičů, dětí, učitelů, představitelů města) k okrajovým skupinám. 
Vzájemné otevření se ze strany jednotlivých škol a dalších zapojených institucí.
	Propojení spolupráce mezi státním neziskovým sektorem a občanskými organizacemi.

Podpora skupinové práce a společné práce lidí různých věkových skupin.
Všechna setkávání povedou i k navazování vztahů mezi jednotlivci.
Rozvíjení kreativity zúčastněných. 

Dlouhodobý cíl projektu
Rozvíjení neformálních přátelských vztahů mezi skupinami i jednotlivci v místě a posilování sounáležitosti lidí k regionu Sedlčanska.
Vedení k vytváření pocitu odpovědnosti za místo, ve kterém žijeme.

Výsledek projektu:

Výsledkem projektu by mělo být hlavně navázání vztahů mezi lidmi (jak mezi zúčastněnými skupinami, tak mezi jednotlivci) a posílení odpovědnosti za život v regionu. Projekt bude pokračovat i v dalších letech, kdy bude více orientován na budování vztahu k místu, ve kterém žijeme. Projekt bude mít přímý dopad na zúčastněné a nepřímý na všechny obyvatele města.
Použitá metoda:

Použitou metodou pro splnění cílů projektu je společná práce na výtvarném objektu. Pracovně tuto metodu nazýváme výtvarný projekt „Lukášek“. Svatý Lukáš je totiž patronem ranhojičů, lékařů a malířů. Vzhledem k tomu, že v našem případě jde o „léčbu“ mezilidských vztahů metodou výtvarného umění na malém městě, proto „Lukášek“. Pro 1. ročník našeho projektu bylo záměrně zvoleno velice široké téma: Vztahy mezi lidmi. Bylo navrženo několik okruhů, ze kterých je možno čerpat, ale samozřejmě to není dogma a někteří zúčastnění najdou zcela jistě cestu jinou.
Navržené náměty:
Problematika odlišnosti – jaké to je, být jiný
Je odlišnost výhoda a nebo problém?
	Je svět jednobarevný, kolik barev má svět kolem nás…?
	Co se mohu naučit z pohádek jiných národů?
Co máme všichni společného?
Člověk mezi lidmi
Sousedé.
	Lidé, kterých si vážím (a proč) a nebo naopak lidé, kterými pohrdám.
	Dorozumívání a gesta.
Jak spolu lidé komunikují.
Bariéry mezi lidmi.
Kde mám mezi lidmi místo já a kam bych se rád/a zařadil/a.

Charakteristika cílové skupiny:

	Přímá cílová skupina: žáci škol, klienti ústavů, členové organizací a institucí.
	Nepřímá cílová skupina: obyvatelé města, regionu.


Partneři projektu:

Vytipování partnerů v našem případě nebyl problém. Se všemi školami, ústavy, státními i nestátními organizacemi se snažíme spolupracovat a jsme s nimi v kontaktu. Problémem zpočátku bylo, je na společných schůzkách přesvědčit, že právě náš projekt jim může být prospěšný. Přípravné schůzky  proběhly tři (první v červnu a další dvě v září 2003). Vzhledem k tomu, že se již navzájem známe a uvedení partneři nám důvěřují (máme za sebou již mnoho společných aktivit), rozhodli se s námi projekt realizovat. K počátku října se  k projektu připojili: 1. ZŠ Sedlčany, 2. ZŠ Sedlčany, 5. MŠ Sedlčany, 3. MŠ Sedlčany, Základní umělecká škola Sedlčany, Domov důchodců Sedlčany, Ústav sociální péče Svatý Jan. Dále o připojení uvažují (oznámí do konce října): Mateřské centrum Petrklíč, Klub mladých Sedlčany (o. p. s.), občanské sdružení Našlose, Gymnázium a obchodní akademie Sedlčany a ÚSP Nalžovice. Již dnes je tedy jasné, že projektu se zúčastní všechny věkové skupiny (od mateřských škol až po domov důchodců). Uvedené organizace se zavázaly v rámci projektu hradit veškerý spotřebovaný materiál ze svých zdrojů – jak při přípravných schůzkách, tak i při vytváření výtvarného díla, které bude prezentováno na společné výstavě.
O zapojení do projektu požádala také MŠ a ZŠ Křečovice (nebyli na schůzky zváni, ale dozvěděli se o projektu a chtějí se připojit – do budoucna by tedy mohlo jít o regionální projekt).

Realizátoři projektu:

	Hlavní realizátor projektu, organizační zajištění: Blanka Tauberová, vedoucí Městské knihovny Sedlčany, zkušenosti s pořádáním a organizováním různých komunitních aktivit v rámci knihovny (hlavní pracovní poměr).
	Metodik výtvarné části projektu: František Mika, profesor výtvarné výchovy v důchodu, grafik (dobrovolník).
	Ideové vedení výtvarné části projektu: Zora Barešová, učitelka výtvarné výchovy ve 2. ZŠ Sedlčany a v ZUŠ Sedlčany (dobrovolník).


Realizační plán:

9.1  Hledání společné cesty – 1. fáze
Listopad, prosinec 2003:
Návštěvy zapojených partnerů s cílem vzájemného poznávání se, lidského porozumění si a hledání toho, co je může spojovat. V této fázi půjde o společné hledání cesty. Bude docházet k různým setkáváním (návštěvy v jednotlivých zařízeních, společná výtvarná práce – návštěvy v keramických dílnách apod., setkávání na neutrální půdě – zde sehraje významnou roli knihovna, která poskytne prostor k propojování jednotlivých skupin).
Organizačně zajišťuje: Tauberová
	Konzultace metodika a výtvarníka projektu – metodik s výtvarnicí pomohou všem zúčastněným hledat vhodnou techniku a materiál, což povede k lepšímu společnému vyjádření pocitů (tato pomoc je velmi důležitá – ne všichni v ústavech a nevládních organizacích si s výtvarným vyjádřením „vědí rady“).

Zajištění: Mika, Barešová
	Všechna setkávání povedou nejenom k navazování vztahů mezi zúčastněnými subjekty, ale i k navazování vztahů mezi jednotlivci.


9.2  Společná cesta – 2. fáze
Leden, únor 2004:
Společná realizace naplánovaných výtvarných projektů – v tomto období bude probíhat intenzivní výtvarná činnost na předem domluvených výtvarných projektech s pokusem o vyjádření mezilidských vztahů.
Zajištění: Tauberová a zúčastnění partneři (organizace), Mika a Barešová (výtvarné konzultace a pomoc)

9.3  Prezentace nalezené cesty – 3. fáze
Březen 2004:
Společná prezentace a vystavení jednotlivých projektů na velké výstavě v Městské knihovně v Sedlčanech (prezentace proběhne na slavnostní vernisáži, po které bude následovat společné posezení všech zúčastněných).
Zajištění: Tauberová, Mika, Barešová a všichni partneři
	Zapojení jednotlivců i skupin do společné aktivity  - v prostorách městské knihovny bude po celý měsíc březen k dispozici koutek s různými výtvarnými materiály, ve kterém bude moci každý, kdo bude chtít ztvárnit, jak na něj jednotlivé projekty zapůsobily a jaké v něm vyvolaly pocity (možnost zapojení jednotlivých občanů, dětí ze školních družin apod.). Koutek začne fungovat při vernisáži, na které budou přítomni představitelé města a tisk. Počítáme, že se právě při vernisáži do této aktivity zapojí. Zapojení veřejnosti i představitelů města cítíme jako velmi důležité – výstupem by mělo být zjištění, jak na lidi působí fakt, že se dosud izolované skupiny dávají dohromady a společně tvoří. Ve výtvarném koutku bude na toto téma umístěn anonymní dotazník.
Zajištění: Tauberová

9.4  Doznívání projektu – 4. fáze
Duben – červen 2004:
Drobné výstavky jednotlivých organizací v prostorách knihovny (zakončení školního roku výstavou žáků základní umělecké školy v červnu) – při všech těchto aktivitách opět setkávání partnerů.
Zajištění: Tauberová

Metody hodnocení projektu:

	Měření efektivnosti projektu formou dotazníku – vyhodnocení na kolik se změnil vztah mezi organizacemi i jednotlivci (vyplní všechny zúčastněné organizace).

Měření zapojení jednotlivců a zjištění jejich názorů na projekt – formou dotazníků umístěných v březnu v knihovně.
	Statistika – kolik se zúčastnilo organizací (státních – nestátních), kolik se zapojilo žáků a klientů z jednotlivých organizací, počet vystavených objektů, kolik se zapojilo jednotlivců (skupin) do společné březnové aktivity a kolik vytvořili děl.
Fotodokumentace – během celého procesu bude vytvářena fotodokumentace, která bude uložena v knihovně.

Pokračování projektu:

Vize pokračovat dál – partneři, kteří již přislíbili účast mají pocit, že by projekt měl pokračovat i v dalších letech (již jsou návrhy na témata s motivy regionu). Vzhledem k tomu, že z případné finanční podpory Nadace VIA chceme pořídit výstavní panely a výstavnické prvky, nebudeme v příštích letech nadaci žádat o další finanční prostředky – „panely již budeme mít“ a ostatní doufáme vznikne při letošním projektu – je to nakonec jeho cílem - prolomení izolovanosti a bariér, navázání užších kontaktů mezi lidmi, možnost neformální spolupráce, vzájemná důvěra a schopnost společně postupovat, ale také něco společně vytvořit a oslovit tím ostatní, dosud nezapojené, v místě.

Informace o průběhu a výsledcích projektu

Informovanost veřejnosti bude zajišťována pomocí regionálního tisku  (místní: Radnice, Sedlčanský kraj, okresní: Příbramský deník, Periskop, středočeský: Mladá fronta). Se všemi uvedenými periodiky má knihovna tradičně dobré vztahy. U příležitosti zahájení projektu (listopad) a vyvrcholení projektu (březen) bude svolána tisková konference.
Zajištění:  Tauberová

