V Chrudimi 25. dubna 2015
TISKOVÁ ZPRÁVA

Děti ze sociálně vyloučených lokalit se celý rok připravovaly na nástup do
školy. Chtějí zapadnout mezi nové spolužáky.
Nezisková organizace Šance pro Tebe pomáhá dětem z nepříznivého sociálního prostředí
snáze se zapojit do většinového kolektivu. Pro rodiny předškolních dětí připravila na míru šitou
službu, která je učí pozitivnímu přístupu ke vzdělávání, rozvíjí jejich přirozené nadání a
zlepšuje komunikační dovednosti. Připravuje předškoláky na vstup do školních lavic.
Od 1. dubna 2015 tuto službu podporuje prostřednictvím projektu „Já předškolák“ i
Fond pro nestátní neziskové organizace.

Děti ze sociálně vyloučených lokalit jsou ve svém vývoji často ohroženy nepodnětným
prostředím a lhostejným postojem rodičů ke vzdělávacím institucím. Tento problém pramení z
předsudků a nedůvěry ze strany rodiny, ale i pedagogů a spolužáků dětí. Nezisková organizace Šance
pro Tebe bojuje se sociálním vyloučením převážně romských dětí z většinové společnosti a snaží se
této hrozbě předcházet prací s dětmi a jejich rodinami již od útlého věku.

Za podpory FNNO tak vznikla v sociálně vyloučených lokalitách v Chrudimi, Prachovicích,
Hrochově Týnci a Chrasti specializovaná pedagogická pracoviště, kam v doprovodu rodičů pravidelně
docházejí romské děti ve věku 3-6 let.

Cílem projektu „Já předškolák“ je připravit děti na vstup do školy, vytvořit u nich zdravé
návyky týkající se stravy, hygieny a denního režimu a rozvíjet jejich vlohy.
Děti se účastní pohybových, hudebních, dramatických, výtvarných a pracovních činností se
základy projektového vyučování.
Snahou sociálních pracovníků a pedagogů je pozitivně ovlivňovat přístup romských rodin ke
vzdělání jakožto základnímu stavebnímu kameni pro kvalitní život. Svou pozornost proto obrací nejen
k dětem, ale i k jejich rodičům, které učí vést děti k svědomitosti, zodpovědnosti a dodržování
společenských pravidel.

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.
Kontakt pro novináře:
PR komunikace: Bc. Jana Pacolová, tel.: +420 720 176 985, jana.pacolova@sance.chrudim.cz

