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MŠMT-1389-9/2016-42

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dotační Program MŠMT na podporu integrace romské menšiny na rok
2016- II. kolo
Amaro džene- Společně nám to jde (Náš kolektiv- Společně nám to jde)
Ecce Homo Šternberk, z.s.
Masarykova
12,
www.oseccehomo.cz

Šternberk,

kracmarova.eccehomo@seznam.cz;

PaedDr. Eva Kráčmarová
150 000 Kč

Anotace projektu (max. 10 řádek)

Projekt reagoval na poptávku dětí a mládeže (popřípadě rodičů) ze sociálně vyloučených lokalit v
ORP Šternberk a Litovel. Nabízením vybraných volnočasových aktivit jsme podporovali nejen
rozvoj dovedností, ale i motivaci k dalšímu vzdělávání a sociální inkluzi. Pravidelnou činností se
děti a mládež učila rozvíjet svou osobnost za podpory vedení zkušených pedagogů. Aktivity
probíhaly ve městech Šternberk, Moravský Beroun a Litovel.
Tisková zpráva (max. polovina stránky A4)

Hlavním cílem projektu byla podpora vytváření nabídky dlouhodobých a pravidelně pořádaných
volnočasových aktivit pro danou cílovou skupinu. Dílčím cílem byla tvorba aktivit podporující
společné setkávání dětí a žáků z řad majority a romské menšiny. Projekt byl zaměřen na pravidelné
aktivity ve třech městech: Šternberk, Moravský Beroun (volnočasové aktivity, podpora školní
úspěšnosti), Litovel (podpora školní úspěšnosti). Ve všech zmíněných lokalitách jsou vypracovány
analýzy (např. Agentura pro sociální začleňování), ze kterých jasně vyplývá potřeba zajistit
pravidelné volnočasové aktivity a podporu školní úspěšnosti ve spolupráci se školami i rodiči.
Cílovou skupinou byly děti a mládež v lokalitách s vyšším procentem romské populace. Cílová
skupina byla a stále je ohrožena dnes již bohužel běžnými rizikovým chováním jako jsou zneužívání
alkoholu, marihuany, pervitinu či poměrně dostupného gamblerství a nezájmem o formální kroužky
či vzdělávání. Navíc potřebují i „staršího kamaráda“ – tímto je míněn právě pedagog ve volném
čase, který je kdykoli připraven si promluvit a vést účastníka aktivit k pravidelnosti a motivaci k
dalšímu vzdělávání, které u těchto mladých lidí je dlouhodobě zanedbáváno. V rámci projektu jsme
realizovali tyto volnočasové aktivity: Kadeřnický kroužek, Kavárenský kroužek, Kroužek řemeslný,
Kroužek vaření a výtvarné tvorby. Součástí projektu byla i aktivita „Zlepšování školní úspěšnosti.
Realizované činnosti byly pravidelné a společně s účastníky se postupně vyhodnocovaly.
http://oseccehomo.cz/projekty.html
13.2.2017
Datum:
Jméno a podpis statutárního
orgánu

PaedDr. Eva Kráčmarová

