We’ve offered the Raleigh community

Klíčová aktivita Podpora úzké
spolupráce školy s poskytovateli
sociálně aktivizačních služeb
Má vytvořit síť profesionálů, kteří
společně formulují konkrétní opatření, jež sníží počty případů, kdy
děti z nepodnětného prostředí propadnou vzdělávacím systémem
kvůli nedostatku spolupráce mezi
sociálními pracovníky a pracovníky
vzdělávacích institucí. Výstupem
budou návrhy lokálních koncepcí
na optimalizaci vzdělávacího systému v oblasti předškolního vzdělávání, s důrazem na včasnou péči o
děti, které jsou nejvíce ohroženy
školním selháváním.
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend

„Důležité je nepřestat se ptát. Zvědavost
existuje z dobrého důvodu. Nelze než

Za realizaci ve Sdružení sociálních
asistentů odpovídá:
Mgr. Markéta Vaculová
tel. 731 406 570.

ŠKOLKY

žasnout, rozvažujeme-li o tajemstvích
věčnosti, života a úžasného uspořádání
věcí vezdejších. Stačí, když se člověk
snaží každý den porozumět alespoň
kousku tohoto tajemství.
(Einstein)

POJĎTE DO

Projekt CZ.1.07/1.2.00/43.0007 „Pojďte do školky!“
je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem ČR

Pojďte do školky
je projektem, jehož nositelem je Člověk v
tísni, o.p.s. Na principu partnerství jsou dále
zapojeni Amalthea, o.s, Diakonie ČCE středisko Vsetín, IQ Roma servis, Cheiron T,
o.p.s., Diecézní Charita Brno - pobočka
Jihlava,

Tady

a

teď,

o.p.s.,

Sdružení

sociálních asistentů a Salinger, o.s.
Projekt

se

zaměřuje

vzdělávacích

na

zařízení

sítě

sociálně

znevýhodněné děti předškolního věku, které
zpravidla nenavštěvují
přicházejí

na

mateřské školy a

základní

školy

s

řadou

handicapů. Projekt se v místech své realizace
zaměřuje na systematizaci včasné péče v
oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím
systémem často propadávají.
Pedagogům mateřských škol, pedagogům
prvního stupně základních škol, pracovníkům
NNO,

OSPOD,

pracovníkům

• sociálně znevýhodněné děti v předškolním
věku,
• pedagogy mateřských škol a
školských institucí, pracovníky NNO,

jiných

• vedoucí pracovníky školských institucí a
úseků samospráv.

Klíčové aktivity projektu

rozšíření
pro

Projekt je realizován v rámci operačního

Projekt je zaměřen na

místní

I.

Vzdělávání pedagogických pracovníků,
úředníků samospráv, pracovníků PPP a
relevantních NNO
II. Podpora úzké spolupráce škol s
poskytovateli sociálně aktivizačních
služeb pro rodiny s dětmi i dalších
relevantních institucí a organizací, které
mají vliv na integraci dětí do hlavního
vzdělávacího proudu
III. P r o v o z o v á n í
nízkoprahových
předškolních klubů
IV. Závěrečná konference a workshop pro
pedagogy.

programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1,
Počáteční vzdělávání, oblast podpory
7.1.2, Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně
dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami
Období realizace: 1. 7. 2013 – 31. 5. 2015
Pověřené

osoby

partnera

pro

Moravskoslezský kraj - Sdružení sociálních
asistentů
Klíčové aktivity:

I. Bc. Irena Balogová
II. Mgr. Markéta Vaculová
III. Mgr. Kateřina Wojtas
Kontaktní osoba projektu:
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D.
dana@socialniasistence.cz

samosprávy a dalších relevantních subjektů
projekt nabízí vzdělávací kurzy, díky kterým
získají informace a dovednosti v nových
metodách práce se znevýhodněnými dětmi a

Kontakt:

hlubší porozumění tématu. Budou tak schopni
lépe pracovat s dětmi a spolupracovat s jejich
rodiči.
Realizace projektu probíhá ve všech krajích
ČR, což umožní předávání informací mezi
realizátory,

sdílení

dobrých

praxí

a

maximalizaci přínosů projektu v jednotlivých
regionech i celé České republiky.

SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ
Smetanovo náměstí 7/1180
Ostrava
tel. 724 794 102
Navštivte nás na webu:
www.socialniasistence.cz

