Chrudim, 10. září 2020

„Rychlá pomoc“
Realizace projektu umožnila pracovat s dětmi a jejich rodinami ohroženými nepříznivou
životní situací v lokalitě „Farma“ ve Vysokém Mýtě. Jejich život vedle faktorů sociálního
vyloučení ovlivnilo zásadně vyhlášení nouzového stavu zapříčeného výskytem
onemocnění Covid-19. Projekt si kladl za cíl pomoci rodičům v této nelehké době
a podpořit tuto znevýhodněnou skupinu v oblasti vzdělávání.
Nutnost distančního vzdělávání v rámci vládních nařízení byla pro většinu rodičů z dané
lokality výraznou překážkou. Problém byl v absenci materiálních prostředků – zejména
technického vybavení. Rodiče neměli také dostatek znalostí a zkušeností pro takovou
formu výuky svých dětí. Provoz dětského klubu zajistil tak nezbytnou podporu pro rodiče
a děti předškolního a školního věku.
Mimo práce v oblasti vzdělávání byl našim cílem rozvoj spolupráce s vlastní rodinou
i v rámci rodiny samotné, a to např. při pořádání rodinných klubů (aktivizace rodičů).
Další oblastí, které jsme věnovali pozornost – byl způsob trávení volného času. Naší
snahou bylo zamezit jednotvárnému a rizikovému způsobu využívání volného času, často
tráveného na ulici.
Rodinné kluby bývaly někdy určené pouze pro předškolní děti, jindy zase jen pro školou již
povinné, občas byl klub společný. Do programu rodinného klubu jsme často přidávali
i besedy na témata, která byla nejen zábavná, ale i naučná a preventivní.
Dětem byla dále nabídnuta účast na workshopech vaření, které vzbudily velký zájem,
a účastnilo se jich celkem cca 30 dětí. Stejně jako loňský rok, i letos pokračoval kroužek
šití a milým překvapením bylo i to, že mezi jeho účastníky bylo 8 chlapců. V neposlední
řadě jsme uskutečnili výlety do Pardubického Lumpária, Častolovické zoologické zahrady
a města Luže.
Za celý realizační tým organizace Šance pro Tebe děkujeme Nadaci České spořitelny,
donátorovi, který nás podpořil nemalou částkou, a bez kterého by realizace dětského
klubu nebyla možná buď vůbec, nebo jistě jen v omezeném provozu. Děkujeme za Vaši
podporu, vážíme si ji.

