V Chrudimi 5. října 2015
Tisková zpráva

Projekt „Předškolka“
z vyloučených lokalit?

je

v plném

proudu.

Jak

pracuje

s dětmi

Nezisková organizace Šance pro Tebe se dlouhodobě věnuje podpoře dětí a rodin
z vyloučených lokalit Pardubického kraje. Od dubna 2015 pomáhá mimo jiné
prostřednictvím projektu „Já, předškolák“ financovaného Fondem pro neziskové
organizace. Projekt je zaměřený na práci s předškolními dětmi, kterým má usnadnit
vstup do prvních tříd.
Snahou projektu je poskytovat dětem předškolní vzdělávání přirozenou cestou, zejména
prostřednictvím zážitků a zkušeností. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj jazykových a
komunikačních schopností dětí, na čemž se podílejí také pravidelné návštěvy logopedů.
Zdravý životní styl, který se pracovníci snaží dětem vštípit, zahrnuje správné stravovací
návyky, dostatek pohybu, pitný režim a odpočinkové aktivity odpovídající jejich věku a
individuálním potřebám. Děti se seznamují se sociálně kulturním prostředím naší země,
společenskými událostmi jako jsou svátky a tradice, pravidly osobní bezpečnosti,
dodržováním pravidel soužití a utvářením pozitivních vztahů s vrstevníky a autoritami.
“Předškolka” v dětech podporuje vnímání funkce rodiny, chápání sociálních rolí různých
členů společnosti i vztah k přírodě a její ochraně.

Od září 2015 navštěvuje “Předškolku” ve všech lokalitách, které se v tuto chvíli rozšiřují
ještě o obec Čankovice, 6 dětí, 3 dívky a 3 chlapci romského původu. Děti jejich rodiče
pravidelně vodí na výuku ve stanovený čas a se svačinou v batůžku. To samo o sobě považují
pracovníci projektu za první úspěch. Disciplinovaní rodiče napomáhají “Předškolce” vštípit
dětem potřebu pevného denního režimu, ale i širšího společenského řádu.
V rámci projektu probíhá pestrá a hravá výuka doplněná procházkami v přírodě a
výlety. Jednou za dva týdny navštěvují “Předškolku” logopedové, kteří dětem pomáhají
zdokonalit jejich jazykové schopnosti. Zaměřují se na rozvíjení slovní zásoby a
komunikačních dovedností, zlepšování fonematického sluchu a grafomotoriky. Všechny
tyto schopnosti usnadní dětem vstup do základního vzdělávání a slouží též jako prevence
problémů s výukou čtení a psaní.
V rámci spolupráce s mateřskou školou v Hrochově Týnci byly děti z obou institucí na
společné vycházce, což napomáhá jejich vzájemnému uvykání na společné soužití.

Během jarních a letních měsíců měly děti příležitost zúčastnit se několika zážitkových akcí,
mimo jiné dětského dne v Chrudimi. Později v červnu se uskutečnila akce pod záštitou města
Chrudim a Policie ČR, která byla pro děti zábavným poučením o bezpečnosti plným her a
zážitků.

V rámci projektu “Rodinný klub”, který do „Předškolní přípravy“ spadá, probíhaly také
během prázdnin různé výlety a setkání dětí a jejich rodičů s pracovníky Šance pro Tebe. Tyto
akce pomáhají organizaci v udržování vztahů s rodinami, aby tak zajistila dlouhodobé
příznivé působení na děti, které “Předškolku” absolvovaly.

Projekt Já předškolák je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009-2014, se
zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem
programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti,
demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie,
lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně
jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu
životního prostředí a klimatické změny.
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