Rada vlády pro záležitosti romské menšiny

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI
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CENTRUM
PRO RODINU, DĚTI A MLÁDEŽ

OS ECCE HOMO
Centrum pro rodinu, děti a mládež
Šternberk
Moravský Beroun
Masarykova 12
Masarykova 371
Šternberk
Centrum pro rodinu, děti a mládež, pob. Šternberk
785 01
Dvorská 13

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI
Název:

Občanské sdružení Ecce Homo Šternberk

Sídlo:

Masarykova 12, Šternberk 785 01

Statutární orgán:

PaedDr. Eva Kráčmarová

Vize organizace:
Vizí našeho sdružení je snaha o vyrovnání podmínek pro sociální a společenský rozvoj
uživatelů našich služeb v jejich přirozeném prostředí.
Poslání organizace - sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi:
Posláním je pomoc a podpora rodin s dětmi v tíživých životních situacích, vzdělávání
a získaní schopností a dovedností, které jim umožní plnohodnotný život v naší společnosti.
Hodnoty organizace:
Spolehlivost
Zdrojem růstu jsou znalosti
Důvěryhodnost
Otevřený a přátelský přístup
Zásady poskytování služeb:
Podpora lidské důstojnosti
Profesionální a individuální přístup
Podpora sociálního začleňování
Aktivita uživatelů
Samostatnost
Respekt
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O CENTRU
Název:

Centrum pro rodinu, děti a mládež

Adresa:

Masarykova 371, Moravský Beroun 793 05 a Dvorská 13 Šternberk

Vedoucí Centra:

Mgr. Pavlína Kráčmarová

Provozní doba:

Pondělí

8-12

13-16.30

Úterý

8-12

13-16.30

Středa

8-12

13-16.30

Čtvrtek

8-12

13-16.30

Pátek

8-12

13-16.30

Prostory: Centrum pro rodinu, děti a mládež Moravský Beroun
Místnost č. 1: Klub pro děti a mládež od 12-ti let, v případě zájmu i pro rodiče a dospělé
Místnost č. 2: Předškolní program a Klub pro děti do 12-ti let, v případě zájmu i pro rodiče
Místnost č. 3: Prostor pro Program individuální podpory při školních povinnostech
Místnost č. 4: Prostor pro Program rozvoje dovedností- individuální hudební kroužek
Kancelář:

Prostor pro poradenství a administrativní zázemí

Prostory: Centrum pro rodinu, děti a mládež Šternberk
Místnost č. 1: Klub pro děti a mládež, dle domluvy rozdělené aktivity
Kancelář:

Prostor pro poradenství a administrativní zázemí

Personální zajištění projektu (HPP, zkrácené úvazky, DPP, DPČ)
Sociální pracovníci: 1x Mgr.+pedagogické minimum, 2x Mgr., 1x PaedDr., 2x Bc.
Pracovníci v soc. službách: 5x SŠ + kurzy, 1x ZŠ + kurz
Asistent pedagoga: 1x ZŠ+ kurz
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Cíle aktivit
Prostřednictvím volnočasových a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež konstruktivně
rozvíjet jejich osobnost a dovednosti ve spolupráci se školami i jejich rodiči.

1. dílčí cíl: Tvorba a udržení stabilního a podněcujícího prostředí pro využívání
volného času a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže
2. dílčí cíl: Zvyšování kvality našich programů a zajištění jejich realizace
v návaznosti na vzdělávací potřeby dětí a mládeže
3. dílčí cíl: Udržení a další rozvíjení spolupráce se školami v podpoře dětí
a mládeže při jejich školních povinnostech
4. dílčí cíl:

Stabilizace rodinného prostředí našich uživatelů, které povede

k rozvoji osobnosti dětí i dospělých
5. dílčí cíl: Podpora inkluzívního vzdělávání prostřednictví účasti a tvorbě
metodik na pracovních skupinách Olomouckého kraje

Programy probíhají v obou lokalitách (Šternberk i Moravský Beroun). Ve Šternberku
jsme omezeni pouze prostorově ( 1 místnost).
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PROGRAMY

Předškolní program
V tomto programu jsme se zaměřili na děti, které nenavštěvovaly mateřskou školku.
Obsahem programu bylo seznámení dětí s povinnostmi, řádem a aktivitami, které je čekají
v rámci školní docházky. Děti se učily základní návyky (hygiena, určitý řád a struktura hodin)
a osvojovaly si dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí přechodu z dětských her na
základní školu.

Program rozvoje osobnosti
Tento program reaguje na aktuální potřeby dětí a je zaměřený především na děti do
12-ti let, kde je třeba pravidelně pracovat na základním rozvoji dítěte. U nejmenších jsme
velice uvítali přítomnost některých rodičů. Do tohoto programu byla také zahrnuta skupinová
příprava na školní povinnosti. Děti se účastnily volnočasových aktivit až po vypracování
úkolů.

Příklady činnosti v rámci programu:
o výtvarná činnost

(omalovánky; kresba -vodové barvy, pastelky, …)

o jemná motorika

(korálky,vyšívání)

o paměť

(pexeso,skládanky, puzzle, kostky s písmeny)

o logopedie

(náprava vadně vyslovovaných hlásek, rozvoj slovní zásoby)

o soutěže
o volná herna

(fotbálek, stolní hry, stavebnice, aj.)

Program rozvoje dovedností
Tento programu reaguje přímo na potřeby dětí i mládeže. Pomocí dotazníků
a rozhovorů zjišťujeme aktuální zájmy a přizpůsobujme náplň práce. Z výsledků dotazování
vybíráme činnosti, které je schopno Centrum zajistit a připravujeme časový plán. Program je
zaměřen převážně na mládež od 12-ti let..
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Příklady činnosti v rámci programu:
o hudební podprogram

(zpěv, kytary- kde tatínkové učí i své syny, klávesy)

o taneční podprogram

(romské tance)

o výtvarný podprogram

(tvorba např. vánočních ozdob)

o skupinové aktivity

(soutěže, vystoupení: účast široké komunity)

Program zvyšování počítačové gramotnosti
V rámci programu jsme prohlubovali základní dovednosti v orientaci na internetu
(email, vyhledávání) a základní dovednosti uživatele počítače (psaní-word, aj.). U nejmenších
dětí pak využíváme možnost naučných her (pexeso, omalovánky) přímo na dětských
internetových stránkách. Tuto službu využívají i rodiče při vyhledávání zaměstnání, aj.

Příklady činnosti v rámci programu:
o volný internet

V roce 2013 plánujeme plnou obnovu výuky počítačů pro děti od 12-ti let.

Program kreativních činností
V rámci tohoto programu jsme nabízeli dětem možnost rozvíjet jejich umělecké
aktivity a pohled na svět (a hodnoty) pomocí i filmového klubu. Nabízíme filmy, které mohou
inspirovat děti a mládež překonávat překážky a zdokonalovat sebe sama
( např. sportovní filmy). V divadelním kroužku (děti do 12-ti let ) dochází k rozvoji mluvené
češtiny, paměti i schopnosti sebevyjádření. Součástí kroužku jsou také romské písničky.

Příklady činnosti v rámci programu:
o Divadelní aktivity

(říkanky, krátké pohádky, písničky)

o Filmový klub

(sportovní, hudební a taneční filmy)
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Program sportovní
V rámci sportovního programu jsme měli k dispozici v letních měsících hřiště u ZŠ
Opavská v nových prostorách máme vlastní tělocvičnu. Nejoblíbenějšími aktivitami se staly
ping pong, fotbálek a míčové hry. Uživatelé se také účastnili fotbalového turnaje v Přerově.

Příklady činnosti v rámci programu:
o míčové hry
o skateboardy
o ping pong (nácvik i turnaje za účasti rodičů)
o žíněnky

o stolní fotbálek (nácvik i turnaje za účasti rodičů)
Program prevence sociálně patologických jevů
V tomto programu si klademe za cíl zvyšovat informovanost našich uživatelů v rámci
předem daných témat (drogy, násilí, aj.) a nutnosti pokračovat v systému vzdělávání i po
základní škole. Pomáháme nejen chránit děti před nebezpečími (např. diskuze o šikaně), ale
společně s mládeží hledáme vhodné střední školy a učiliště. Při besedách i přednáškách
klademe důraz na sebevyjádření účastníků a právo na svůj názor a jeho obhajobu.

Příklady činnosti v rámci programu:
o Přednášková činnost

(témata: drogy, vztahy, domácí násilí, zdravá výživa, aj.)

-děti se účastní společně s rodiči
o Besedy, diskuze
-i na téma fungování Centra a spokojenosti s aktivitami

Program individuální podpory při školních povinnostech
Program pružně reagoval na potřeby dětí a mládeže ve výuce a pracovnice úzce
spolupracovaly se školou i rodiči.
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Program environmentální výchovy
Program se zaměřil na využívání naučných stezek v našich lokalitách a potřebu dětí
uvědomovat si přírodní bohatství okolo nás. Součástí programu je nejen přednášková
činnosti, ale i hry v přírodě.

Program terénních aktivit
Program aktivně reagoval na potřeby dětí rozvíjet jejich osobnost a dovednosti v jejich
přirozeném prostředí. Aktivity byly podobné jako v programu rozvoje osobnosti s větším
důrazem na logopedii. V programu byli i zdravotně postižené děti.
o Aktivity pro předškolní děti
o Aktivity pro děti nad 7 let

Poradenský program
V tomto programu jsme poskytovali základní poradenství a při potřebě další
spolupráce jsme zkontaktovali kolegy z našich Terénních programů Šternberska.
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Mimořádné aktivity
Akce nad rámec pravidelného programu, obě lokality (společné i pro projekt finanční
gramotnosti)
Datum

Činnost/návštěvnost

16.3.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)/31

31.3.

Aquapark/3

2.-4.4.

Účast prací dětí na Velikonoční výstavě/10

19.5.

Aquapark (malé děti)/8

27.5.

Aquapark/5

22.6.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)/25

31.7.-4.8.

Tábor/15
Výlet do ZOO
Jízda na koních
Dne s Policií ČR
Environmentální výchova

24.8.

Taneční soutěž/20

17.8.

Výlet do Brna-Muzeum romské kultury/5

14.8.

Hry v přírodě I./18

16.8.

Hry v přírodě II./20

7.9.

Hurá do kina/8

14.9.

Výlet na kolotoče/21

27.9.

Výlet do Šternberka (předškolní program MB)/1

29.9.

Turnaj v Přerově/6

1.10.

Den s prvoukou/9

19.10.

Výlet do MB na soutěže (pro děti ze Šternberka)/8

19.10.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)/29

26.10

Hurá do kina/10

2.11.

Haloweenské odpoledne/36

7.11. a 12.11.

Společné vaření/12 a 15

23.11.

Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance)/20

30.11.

Vyhlášení literární soutěže(34

5 a 6.12.

Mikulášská besídka Šternberk/ 18 a 20

7.12.

Mikulášská besídka Mor. Beroun/35
Taneční soutěž (HIP HOP i Romské tance) a

21.12.

besídka/21
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Další subprojekty v rámci činnosti Centra:

Hip Hop liga - Podpořena Městem Mor. Beroun
Taneční soutěž v HIP HOPu vznikla ze zájmu dětí a mládeže o tento typ hudby a tance.
Soutěž probíhá v tělocvičně v Moravském Berouně za hojné účasti dětí a mládeže z Mor.
Berouna, Lipníku a Šternberka. Soutěží se v několika věkových kategoriích vždy rozdělené na
sóla,dua a break dance. Tanečníci mají jednu minutu na svou choreografii, tříčlenná porota
hodnotí maximálně deseti body.

Projekt umožňuje nejen rozvíjet taneční dovednosti dětí a mládeže, ale prostřednictvím
konkurenčního prostředí vytvořit zájem o další zdokonalování jejich schopností, načerpat
nové zkušenosti a soutěž také zprostředkovává kontakt se společenským prostředím nejen pro
děti a mládež ze sociálně slabšího prostředí (kterým je Centrum určeno), ale i pro všechny,
kdo se zajímají o tanec.

Savi godi, avka dživel -Podpořeno MŠMT (vlastní projekt)
Prostřednictvím aktivit v projektu, které zajišťovaly nejen, aby byly děti a mládež
úspěšnější v hlavním vzdělávacím proudu (zvýšení motivace ke vzdělávání), ale i následně
měli možnost si osvojit dovednosti spojené se světem financí. Dluhová problematika je stále
palčivější problém a bylo potřeba začít s informovaností v tom nejmenším věku.

Program Tržnice (probíhá denně): Hlavní princip- za získané body za školy nebo Centra
si děti mohli kupovat školní potřeby, sportovní potřeby nebo například i výlety.
Program Peníze a my (jednou za měsíc 1-2 skupiny dětí dle věku):
Prostřednictvím programu finanční gramotnosti a jeho atraktivní výuky (interaktivní
tabule, hry, aj.) bylo naším cílem naučit děti a mládež ze sociálně znevýhodněného
prostředí jak hospodařit.
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SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE
Městský úřad Moravský Beroun

-Mobiliář: Sportovní vybavení Centra
-Účast na výstavách, které pořádá Vzdělávací středisko
-Podpora Hip hop ligy

Městský úřad Šternberk

-Spolupráce s OSPOD, případové porady, kom.
plánování
-Podpora sociálně aktivizačních služeb

ZŠ Moravský Beroun
a
ZŠ Olomoucká ul. Šternberk

-Podpora žáků se školními povinnostmi
-Zprostředkování kontaktu s rodiči
V rámci dalšího projektu poskytujeme proměňování
bodů, které děti sbírají za doučování, chování a plnění
úkolů na věcné dárky (fixy, omalovánky, pin. pong
pálky, aj.) nebo na výlety.

Agentura pro sociální začleňování

-Informace o projektech, v roce 2013 budou obě naše
lokality z Agentury podporovány

KÚ Olomouckého kraje

-Informace o projektech, akcích a dotacích, jsme členy
pracovní skupiny

Duha klub Rodinka Přerov

-supervizní a vzdělávací setkání, stáže
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ROČNÍ STATISTIKA MORAVSKÝ BEROUN a ŠTERNBERK
POČTY KONTAKTŮ S UŽIVATELI
Počet aktivních uživatelů (neuvádíme podepsané smlouvy, ale pravidelné účastníky
aktivit)

Děti a mládež 94
Rodiče

37

Děti nad 12 let
počet kontaktů za rok
Program rozvoje osobnosti příprava do
školy-úkoly
Program sportovní+ ping pong
Program zvyšování poč. gramotnosti
Program prevence
Program kreativních činností -filmový
klub
Program rozvoje dovednosti kroužek
kytara, výtvarný, taneční
Fotbálek, volná herna

celkem
2331
397
309
1443
20
24
100
38

Dospělí

Celkem

počet kontaktů za rok
Účast rodičů na aktivitách v
programech
Počet kontaktů - Základní poradenství
(jednorázové kontakty)
-Dále předáni po dohodě do Terénních
programů

267
119

Děti do 12-ti let
počet kontaktů za rok
Program rozvoje osobnosti
příprava do školy-úkoly
Program zvyšování poč.
gramotnosti
Taneční kroužek
Kroužek kytara
Výtvarný kroužek
Program sportovní -tělocvična,
fotbálek
Program prevence
Program rozvoje osobnosti skupinové aktivity
Individuální podpora při
školních povinnostech
Program terénních aktivit
Kroužek angličtiny
Kroužek kreativních činnostífilmový klub/divadlo
Environmetální program
Předškolní program (zapsáno 7
dětí)

celkem
7478
2158
923
108
83
1832
107
57
892
289
613
55
50
80
231

148

35 rodin celkem
Kontakt: navštívení aktivity (počet účastníků se zapisuje denně)
Kontakty jsou zapsány v knihách aktivit a na prezenčních listinách
Pro vyhodnocení aktivit využíváme dotazníků spokojenosti, swot analýz programů i
sebereflexí pracovníků. Indikátorem úspěšnosti je také naplnění programů.
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ZÁVĚR
V roce 2012 se nám podařilo výrazně rozšířit naše služby a umožnit tak dětem a
mládeži i jejich rodičům konstruktivně využívat volný čas a s výraznou spoluprácí škol
zvyšovat motivaci ke vzdělávání.
Nabídli jsme našim uživatelům pestré programy, které korespondují s jejich potřebami
a jsou v souladu s možnostmi organizace. Podle ohlasů (dotazníky, rozhovory) jsou uživatelé
se službami spokojeni, děti by ovšem chtěly více počítačů.
V roce 2013 je naší prioritou zaměřit se na podporu inkluzívního vzdělávání a podporu
žáků na základních školách a sociální stabilizaci rodin, což nám v roce 2012 mnohdy
komplikovala migrace.
V lokalitě Šternberk bychom chtěli rozšířit služby o např. zájmové kroužky.

Podpořili nás:

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
RADA VLÁDY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ BEROUN
STRESS JEANS SHOP
MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTERNBERK
OGRESEARCH S.R.O.
Pan KAREL SOUKUP
LENA CHEMICAL S.R.O.
VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST

DĚKUJEME
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