ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PROJEKTU
ZDROJ- zdraví, rodina, jistota- cyklus interaktivní výuky, workshopů a exkurzí pro mládež a
dospělé z vyloučených lokalit na Šternbersku

HODNOCENÍ PROJEKTU - MB
Projekt s názvem ZDROJ – zdraví, rodina a jistota pojednával o cyklu interaktivní
výuky, workshopů a exkurzí pro mládež a dospělé z vyloučených lokalit na Šternbersku.
Setkání mládeže a dospělých probíhalo od července do konce prosince.
Nejvíce se mládeži líbila interaktivní tabule, za kterou jsme docházeli do Základní
školy v Moravském Berouně. Možnost práce s interaktivní tabulí děti potěšila. Úspěch měly i
workshopy, které byly neformální, nad probíranými tématy se diskutovalo, děti a mládež
měla možnost vyjádřit svůj názor a obhájit ho, debatovat s ostatními, podělit se o svoji
zkušenost. Workshopy byly samozřejmě metodicky řízeny pracovníkem. Méně zajímavou se
stala exkurze.
Mládež projekt hodnotí pozitivně, většině se líbil a spousta z nich projevila zájem o
jeho pokračování. Uvítaly by častější návštěvu interaktivní tabule, u workshopů by přivítaly
občerstvení a nealkoholické nápoje.
Pracovníci realizovaný projekt hodnotí za úspěšný. Děti se záživnou formou
interaktivní výuky a neformálních workshopů vzdělávaly, předávaly své vlastní zkušenosti a
informace druhým dětem, vzájemně se doplňovaly a obohacovaly.
Martin Daňhel, Adéla Mirgová

HODNOCENÍ PROJEKTU-ŠTBK
Na přednáškách pro mládež jsem se nejvíce zaměřila na jistotu v rodině, kde jsem
kladla za cíl pomáhat rodině, prarodičům a vážit si jejich rad do života. Pozváni k diskuzi byli i
rodiče mládeže, ale přišly pouze dvě maminky.
Dalším důležitým tématem byla také komunikace s úřady. Nácvikem byly realizovány
situace s vyplněním formulářů.
Nejvíce mládež bavila přednáška péče o dítě s rodičovstvím. Zapojila se do diskuze,
jak si představují svou rodinu a kolik si přejí mít dětí a jak se chtějí o ně starat. Na tyto reakce
navazovala přednáška o povolání a hodnot peněz. Rozvíjeli jsme také schopnosti a
dovednosti hrou na povolání. Vyzkoušeli si vybraná povolání, co to obnáší a že za práci
budou dostávat plat.
Mládež si oblíbila možnost vyjádřit svůj názor a kupodivu i přijala kladně rady týkající
se zkušeností starších lidí. Některé témata si přejí zopakovat a dokonce chtějí zajít do rodiny
nebo si pozvat babičky k vyprávění o romské kultuře. Zapojily se také mladší děti.
U interaktivní tabule ve Šternberku bohužel nebyla taková účast, jakou bychom
chtěli. Bylo to dáno i tím, že bylo na podzim v lokalitách podezření na tuberkulózu a problém
vší.
Projekt byl každopádně úspěšný a budeme se snažit v něm pokračovat a zapojit více
rodiče.
Dagmar Jahodová, Adéla Mirgová

HARMONOGRAM PROJEKTU

Přednášky/interaktivní aktivity - Štbk
násilí v rodině
rodina a její pojetí
komunikace
možnosti oběti při domácím násilí
mezilidské vztahy
stresové situace
etika
péče o dítě
sebepoznání
odpovědné rodičovství
psychické poruchy a alkoholismus
Přednášky/interaktivní aktivity - MB
nikotin
ochranné prostředky při sexu
sexuálně přenosné choroby
psychické poruchy a alkohol
vztahy a sex
důsledky sexuálně přenosných chorob
následky kouření cigaret
vztahy mezi lidmi
workshopy
starší generace a jejich hodnoty
povolání a zaměstnání
jak vidím budoucnost

datum
3.7.2014
14.7.2014
18.8.2014
18.9.2014
24.10.2014
5.11.2014
6.11.2014
12.11.2014
9.12.2014
10.12.2014
16.12.2014
datum
1.7.2014
7.7.2014
28.8.2014
6.8.2014
8.10.2014
13.11.2014
5.11.2014
14.11.2014
datum
24.7.2014
6.11.2014
2.12.2014

počet účastníků
8
6
8
9
7
7
9
7
5
8
3
počet účastníků
8
8
8
8
10
8
9
9
počet účastníků
7
5
5

závislost
sexualita mládeže
těhotenství-porod
Exkurze
Azylový dům (přesunuto na únor)
Denní centrum pro osoby bez přístřeší
Den soužití

1.9.2014
16.11.2014
5.12.2014
datum
--27.11.2014
25.9.2014

10
8
8
počet účastníků
--8
21

Hodnocení
hodnocení výukových přednášek-Štbk
hodnocení výukových přednášek-MB

datum
10.12.2014
12.12.2014

počet účastníků
8
10

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Mirgová-
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Dobrovolník- Vavreková
Dobrovolník- Jahodová (metodická podpora)
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU ÚČASTNÍKŮ- přes Formuláře Google, anonymně

Jaká aktivita byla nejlepší?

Přednáška interaktivní

11

61 %

Přednáška

2

11 %

Workshop

4

22 %

Exkurze

1

6%

Které téma nejvíce zaujalo?

Pokračování projektu?

Ano

15

83 %

Ne

1

6%

Nevím

2

11 %

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘ Z PORAD
Porady probíhali 1x za měsíc a úkolem k projektu bylo postupně vyhodnocovat
naplněnost aktivit, jejich vhodná forma a zapojení dospělých. Z porad je vyhotovený zápis a
je uložen k projektové dokumentaci.

Projekt je celkově možné hodnotit jako úspěšný. Významy pro Olomoucký kraj je v tom, že
zlepšuje pomocí zvyšování informovanosti výhled na budoucnost mládeže v lokalitách
Šternberk a Moravský Beroun.

Moc děkujeme za podporu.

P.Kráčmarová
OS ECCE HOMO Šternberk

