ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI
2012
Projekt Savi godi avka dživelJaký rozum, takový život
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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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PROGRAMY projektu

Harmonogram programu „Peníze a my“ a jeho zhodnocení:
Datum/lokalita
22.3./Šternberk
19.4./Šternberk
24.5./ Šternberk
21.6./Šternberk
25.7./Šternberk
16.8./Šternberk
27.9./Šternberk
23.10./Šternberk
26.11./Šternberk
4.12./Šternberk

Téma
Jak získat peníze
Přišla výplata
Rodinný rozpočet
Nákupy I.
Nákupy II.
Půjčky a dluhová past
Triky obchodníků
Exekuce
Trestná činnost
Přednáška ve škole _ Nákupy a Triky obchodníků

20.3./Mor Beroun
17.4./Mor Beroun
22.5./Mor Beroun
19.6./Mor Beroun
26.7./Mor Beroun
31.8./Mor Beroun
11.9./Mor Beroun
24.9./Mor Beroun
22.5./Mor Beroun

Jak získat peníze
Přišla výplata
Rodinný rozpočet
Nákupy I.
Nákupy II.
Půjčky a dluhová past
Triky obchodníků
Exekuce
Trestná činnost

počet dětí: nad 10/do 10-ti let
4
;3/1
4
;3/1
4
;4/1
5
;2/3
4
;2/2
4
;4/0
5
;4/1
4
;4/0
5
;3/2
Děti a mládež
11/8
Učitelé: 4
10
;6/4
8
;4/4
8
;4/4
8
;6/2
10
;4/6
6
;4/2
8
;4/4
12
;9/3
9
;5/4

Prostřednictvím programu fin. gramotnosti a jeho atraktivní výuky (interaktivní tabule,
hry, beseda aj.) jsme učily děti a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí, jak
hospodařit. V tomto výukovém systému jsme se zaměřili na rozvíjení základních dovedností
a snížili jsme, co nejvíce rizika spojená s budoucím ohrožením ze strany dluhové pasti.

Účastníci projektu ho hodnotili kladně a věříme, že nám finance dovolí v příštím roce
pokračovat.
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Program Tržnice a jeho zhodnocení:
Hlavním principem tohoto programu bylo sbírat body ve škole i Centru (odpoledne) a
následně si děti mohly po našetření kupovat školní potřeby, sportovní potřeby nebo například
i výlety.
Body se získávají za příkladnou práci ve škole, za doučování i za dobré chování a
plnění školních povinností. Boduje se jak ve škole, tak v Centru, sčítaly.
Děti se učily s body hospodařit a tak si vyzkoušet základy k finanční gramotnosti.
Nejvíce si děti za body v seznamu „dárků“ kupovali drobné sladkosti, ale nechyběly
ani sešity, potřeby do výtvarné výchovy i sportu.

Výlety za body

datum

Činnost/počet dětí/účast

31.3.

Aquapark

19.5.

Aquapark (malé děti) 8

27.5.

Aquapark

5

31.7.-4.8.

Tábor

15
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Výlet do ZOO
Jízda na koních 2x
Dne s Policií ČR
Environmentální výchova
17.8.

Výlet do Brna-Muzeum romské kultury 5

7.9.

Hurá do kina

8

14.9.

Výlet na kolotoče

21

29.9.

Turnaj v Přerově

6

26.10

Hurá do kina

10
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SPOLUPRACUJÍCÍ školy
ZŠ Opavská ul. Moravský Beroun
Oblast spolupráce: Se školou na Opavské ulici spolupracujeme dlouhodobě a velice
intenzívně, nejen na doučování, ale i v rámci projektů. Škola nám zdarma zapůjčila třídu pro
interaktivní výuku a její paní učitelky s námi spolupracují nejen na programu Tržnice, ale i
individuálních plánech pro děti.

ZŠ Olomoucká ul. Šternberk
Oblast spolupráce: program Tržnice, přednášky

ZŠ Masarykova ul, Moravský Beroun (do 30.6.2012)
Oblast spolupráce: program Tržnice, přednášky

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
2x DPP
Mgr. Sociální práce+ ped. minimum a kurz ekonomického zaměření : Pavlína Kráčmarová
Mgr. Učitelství a kurz ekonomického zaměření: Jarmila Dudásová
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roční STATISTIKA projektu

• počet dětí a mládeže sbírající body:
o program Tržnice
Šternberk:

30

Mor. Beroun:53
• počet dětí a mládeže zapojených do přednášek:
o program Peníze a my
Šternberk:

24

Mor. Beroun:12
• počet rodičů zapojených do projektu:

4

• počet učitelů zapojených do projektu:

10

• počet uskutečněných přednášek:

19
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ZÁVĚR
Projekt Savi god´i, avka dživel- Jaký rozum, takový život navazoval na stejnojmenný
v roce 2011, který podpořil Krajský úřad Olomouckého kraje. Projekt obsahoval dva programy:
Tržnice a Peníze a my.
V prvním měly děti a mládež možnost sbírat body ve škole za plnění svých povinností,
chování, popřípadě práci navíc. V Centru pro rodinu,děti a mládež se k tomu ještě přidalo
odpolední doučování a pomoc,např. s úklidem. Účastníci projektu si tento program velmi chválí a
počet zapojených beneficientů to jenom potvrzuje. Učitelům jsme umožnili využít tento nástroj i
k odečítání bodů, např. za špatné chování. Tento mechanismus se velmi osvědčil v odpoledních
aktivitách.
Druhého programu se účastnilo méně dětí, ale i přes to je velmi vysoce hodnocen nejen
rodiči, kteří se zapojili, ale i mládeží, která se dozvěděla o úskalích dluhové problematiky. Děti
naopak uvítaly možnost práce na interaktivní tabuli. Využili jsem programu ActivInspire a práci
na této tabuli nám umožnily ZŠ Opavská v Mor. Berouně a ZŠ Olomoucká ul. Ve Šternberku.
Projekt je velice potřebný a my doufáme, že jeho aktivity minimálně udržíme v dalším roce
a pokud finanční prostředky dovolí, ho ještě rozšíříme do dalších škol.

Podpořili nás:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
Pan Karel Soukup
DĚKUJEME
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