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TISKOVÁ ZPRÁVA

Šance pro Tebe po celý rok připravovala děti na vstup do prvních tříd
Po celý rok 2015 pomáhala nezisková organizace Šance pro Tebe dětem a rodinám ze sociálně
znevýhodněného prostředí v rámci dvou projektů: „Předškolní příprava a včasná péče na
Chrudimsku“ a „Já, předškolák“. Ty byly realizovány díky finanční podpoře Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Fondu pro nestátní neziskové organizace.

Projekt byl zaměřen na děti v předškolním věku, jejichž vývoj je ohrožen nepříznivou sociální
situací rodiny. Šance pro Tebe pomáhá takovýmto dětem vstoupit do základního vzdělání s co
nejmenším zatížením v podobě sociálního vyloučení.

K úspěšnému a smysluplnému plnění vytyčených cílů byla vytvořena metodika a pracovní listy, při
jejichž tvorbě jsme vycházeli z RVP PV. Výchovné a vzdělávací záměry metodiky a pracovních
listů naplňovaly klíčové kompetence a průřezová témata programu předškolního vzdělávání.
Metodika stanovuje pojmy k osvojení, praktické činnosti, metody a formy práce, mezipředmětové
vztahy, návrhy pohybových, hudebních, dramatických, výtvarných a pracovních činností a příklady
projektového vyučování.
Poznávali jsme a objevovali předměty, jejich vlastnosti, číselné a matematické pojmy, slova a věty.
Pravidelnou návštěvou logopedů jsme rozvíjeli jazykové a komunikační dovednosti. Poznávali jsme
kouzla knížek a pohádek. Směřovali jsme ke zlepšování a vytváření si nových pohybových
dovedností, seznamovali jsme se s lidským tělem. Objevovali jsme, jak veliký je svět.
Společně jsme prožívali slavnosti, které mají velký význam pro zařazení dítěte do společnosti
ostatních, které uvádějí děti do světa kultury a tradic. Jezdili jsme na výlety a pořádali projektové
dny k podpoře různých svátků a tradic. Spolupracovali jsme s běžnými mateřskými školami, chodili
s dětmi na vycházky, na dětská hřiště a společně absolvovali výlety.

Velmi důležitou součástí výchovy bylo dodržování pravidel soužití v předškolce, utváření
pozitivních vztahů mezi dětmi navzájem i mezi dítětem a dospělým. Učili jsme se vnímat funkci
rodiny, pracovních a společenských rolí různých členů naší společnosti. V rámci projektu jsme
působili nejen na děti, ale i na jejich rodiče. Poukazovali jsme na důležitost vzdělávání, důslednosti,
řádu a výchovy jejich dětí. Ukazovali jim, že není třeba se obávat spolupráce se vzdělávacími
institucemi, že při dodržování řádu a pravidel, je plnění povinností jen součástí běžného života.
Rodiče se často a rádi stávali přímými účastníky výuky v rámci projektových dnů v předškolce.
Celkem bylo podpořeno 55 rodičů. Pracovníci Šance pro Tebe poskytovali rodičům také
poradenství a pomoc při kontaktu se vzdělávacími institucemi, aby tak podpořili vzájemnou důvěru
mezi rodiči a školským zařízením.
V rámci projektu bylo podpořeno 55 dětí docházejících na předškolní přípravu, 24 dětem byla
poskytnuta podpora pedagogická.
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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