Chrudim, 18. listopadu 2020

Doprovázíme děti a jejich rodiče na cestě za vzděláním
Vzdělání je formou investice, která zvyšuje potenciál člověka. Na českém území byly základy školní
docházky zavedeny již v 18. století za vlády Marie Terezie. V dnešní době je vzdělávání pokládáno
většinou české veřejnosti za standard. Děti navštěvují pravidelně školky a školy, které rozvíjejí
jejich vědomosti a dovednosti.
Nic méně je důležité brát také v potaz, že existují sociálně vyloučené lokality, které s sebou přináší
své specifické problémy. Děti, žijící v sociálně vyloučeném prostředí nemohou často vlastními
silami ovlivnit důsledky života, které na ně dopadají nejvíce. Na základě naší zkušenosti víme, že i
přes zavedení povinného předškolního vzdělávání, se stále nedaří zapojit tuto skupinu dětí do
systematické předškolní přípravy.
Do vzdělávacího systému tak často vstupují s velkým počátečním handicapem a v důsledku tohoto
zbytečně ve škole selhávají a ztrácejí motivaci, jejich cesta za vzděláním může být pak často
předčasně ukončena. Řešení této situace vnímáme jako absolutní prioritu právě proto, že vzdělání
představuje hodnotu a šanci na změnu v životě jedince i komunity. Realizace projektu podporuje
dostupnost a včasnost vzdělávání pro znevýhodněnou skupinu dětí žijící v naší společnosti.
Projekt nám umožnil pokračovat již v započaté práci s dětmi předškolního věku ze znevýhodněného
prostředí. Ve vzájemné kooperaci s jednotlivými městy na Chrudimsku (Prachovice, Hrochův Týnec,
Čankovice, Chrudim, Chrast) a ve Vysokém Mýtě (lokalita „Farma“) nalézáme cestu, která sjednotí
zájmy majoritní společnosti s osobami ohroženými sociálním vyloučením. Prostřednictvím dílčích
cílů projektu pomáháme dětem a jejich rodinám usnadnit vstup do běžné mateřské školy a první
třídy základní školy.
V rámci projektu vytváříme četné příležitosti pro zapojení rodičů do společných aktivit s cílem
vysvětlit důležitost vzdělání pro kvalitu budoucího života jejich dětí a posílit tak vědomí hodnoty
vzdělávání. Pozornost věnujeme také rozvoji každého zapojeného dítěte v projektu s ohledem na
jeho osobní potenciál a jeho využití v úspěšné cestě za vzděláním. Předcházíme tak hrozícím
neúspěchům spojeným se vzděláním.
Projekt hodnotíme jako úspěšný, umožnil poskytnout včasnou předškolní výchovu a vzdělávání
dětem i rodičům, což mělo za následek překonání nedostatků a bariér před vstupem do
vzdělávacího procesu, a je zásadním krokem k prevenci prohlubování sociálního vyloučení. Ukázalo
se, že děti, které prošly projektem, mají větší šance uspět ve své další cestě za vzděláním či
profesí a vymanit se ze soc. vyloučení.

Doprovázení dětí a jejich rodičů na cestě za vzděláváním je realizováno za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Pardubického kraje, Města Chrudim, Města Vysoké
Mýto a Nadace J&T.

