V Chrudimi dne 10. října 2020

Vzdělávací aktivity v rodinném centru ve Vysokém Mýtě
Aktivity projektu rodinného klubu byly zaměřeny zejména na rodiny žijící v sociálně vyloučeném
prostředí, které s sebou nese specifické problémy, jež nemohou rodiny v mnoha případech
vlastními silami ovlivnit buď vůbec, nebo minimálně.
Projektové aktivity byly rozděleny do dvou doplňujících se oblastí. V rámci vzdělávání bylo
podpořeno cca 41 dětí a nejméně 25 rodičů. Efektivní trávení volného času mělo za cíl zamezit
jednotvárnému a rizikovému způsobu využívání volného času, často tráveného na ulici.
Přínosem projektu je zlepšení podmínek života v dané lokalitě v několika rovinách. Včasná
předškolní příprava a pedagogická podpora pro malé školáky přispěla k vyrovnávání rozdílů hned
na začátku cesty za vzděláváním. Umožnila snazší vstup do běžné mateřské školky a základní školy
a vedla k rozvíjení kompetencí rodičů jako důležitých partnerů celého procesu.
Podpora v oblasti vzdělávání se ukázala jako velmi potřebná také v období nouzového stavu, kdy
většina rodičů neměla zkušenosti a ani materiální zázemí pro distanční výuku. I díky realizaci
projektu se toto nelehké období společnými silami podařilo zvládnout.
V rámci realizace volnočasových a preventivních aktivit proběhlo 8 rodinných klubů, v rámci
kterých (někdy i samostatně) se uskutečnilo 10 odborných besed. Témata byla nejen zábavná, ale
i naučná a preventivní jako např. maškarní karneval, divadelní představení, zakončení školního roku
– pasování na školáka, finanční gramotnost, trestně právní odpovědnost, historie Romů, logopedie
pro nejmenší, psychologie pro školáky atd. Dětem byla dále nabídnuta účast na workshopech
vaření, které vzbudily velký zájem, a účastnilo se jich celkem cca 30 dětí.
Pozitivní přínos shledáváme především v posílení rodiny a změně v přístupu k trávení volného času.
Podpořené osoby vnímají nyní čas jako hodnotu pro možný růst a změnu ve svém životě.
Vzdělávací aktivity v rodinném centru ve Vysokém Mýtě je realizováno za finanční podpory
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Města Vysoké Mýto, Nadace J&T, Nadace CS a PEPCO.

