
Prezentace projektů 
Dalekohled a Společně 
do školky! 
 
 



Název:   Dalekohled 

Reg. č. projektu:  CZ.1.07/1.2.31/02.0022 

Příjemce:   Člověk v tísni, o.p.s.,            
   regionální pobočka Plzeň 

Termín realizace:  03/2013 - 02/2015 

Rozpočet:   5,8 mil. Kč 

Působnost:   Klatovsko, Rokycansko, Domažlicko,      
   Horšovskotýnsko, Stodsko a Nýřansko 

 

Personál. zajištění:  4 úvazky aktivizační pracovníci,  

   0,5 úv. metodik / koordinátor+ DPP (lektoři, psycholog) 

   0,5 úv. ostatní administrativa 

O projektu 



Doplnění nabídky poradenství a asistenčních služeb pro 
žáky se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) - 
zavedení nového typu podpory školního úspěchu žáků se 
sociálním znevýhodněním v 6 regionech Plzeňského kraje:  

na Klatovsku, Rokycansku, Domažlicku a Horšovskotýnsku, 
Stodsku a Nýřansku,  

čímž dojde ke zvýšení šancí těchto žáků na vyšší dosažené 
vzdělání a pracovní uplatnění, respektive snížení 
pravděpodobnosti předčasného ukončení jejich vzdělávací 
kariéry, popř. usnadnění návratu do systému vzdělávání. 

Hlavní cíl 



o žáci ZŠ a SŠ (6-18 let) se 
SVP (konkrétně s tzv. 
sociokulturním/sociálním 
znevýhodněním) 

o rodiče těchto žáků 

o pedagogičtí pracovníci 
škol a školských zařízení 

o dobrovolníci 

Cílové skupiny 



1. Podpora školní přípravy a pedagogizace 
rodinného prostředí  

2. Vytvoření a podpora místních 
dobrovolnických skupin  

3. Podpora pedagogických pracovníků a místní 
odborné veřejnosti 

Klíčové aktivity 



1.1. Podpora žáků v přípravě na vyučování 

1.2. Kariérové poradenství  

1.3. Poradenství a asistence rodičům 

1.4. Rodičovské skupiny 

1.5. Odpolední školní kroužky / peer program 

1.6. Volnočasové aktivity pro děti, dobrovolníky                 
i rodiče 

1.7. Letní zážitkový kurz osobnostně sociálního 
rozvoje 

 

 

 

 

 

 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



1.1. Podpora žáků v přípravě na vyučování 

o Individuální a skupinová doučování 

o Zapojení dobrovolníků 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



Výstupy: 
o 72 dětí pracovalo na: 

o Zlepšení nebo udržení školních výsledků 

o Zamezení zhoršování stávajících školních výsledků 

o Rozvoj znalostí a dovedností v souvislosti s docházkou 

Otevřeno 94 zakázek (ukončeno 51 zakázek z čehož 70 % 
úspěšných) 

o 13 dětí (80 %) - posílení kompetencí související s dalším 
studiem/pracovním uplatněním  

o 6 dětí z 12 úspěšně složilo reparáty (1 či více) a úspěšně 
postoupilo do dalšího ročníku 

o 4 děti (100 %) - Rozvoj znalostí a dovedností před nástupem do 
první třídy 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



1.2. Kariérové poradenství (14-18 let) 

o Individuání konzulace 

o 23 Workshopů (C´est la vie, finanční gramotnost)       
s náslechy učitelů 

o Retrostipendia 

 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



1.3. Poradenství a asistence rodičům 
o Zvýšení kompetencí v oblasti vzdělávání dětí 

o Doprovod (PPP, škola), asistence, mediace 

o Zprostředkování kontaktu se školou 

Spolupráce s 72 rodiči (70% úspěšnost) 
  

1.4. Rodičovské skupiny 
6 skupin pro cca 20 rodičů 

 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



1.5. Odpolední školní kroužky / peer program 
• Vypracování DÚ, skupinové doučování, rozvojové hry 

• ve všech lokalitách, 145 akcí pro 56 dětí 

 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



1.6. Volnočasové aktivity pro děti, dobrovolníky i rodiče 

• Cíle:  

• podpora smysluplného trávení volného času 

• posílení sociálních a komunikačních dovedností 

• motivace k (dalšímu) vzdělávání 

• zlepšení sebehodnocení 

• orientace v prostředí vně sociálně vyloučenou lokalitu  

 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



1.6. Volnočasové aktivity pro děti, dobrovolníky i rodiče 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  

• 30 akcí pro více než 80 dětí 

o návštěvy divadel, kin, 
hradů, muzeí 

o ZOO  

o Exkurze v Techmanii, 
planetáriu 

o odpoledne her, 
sportovní gymnastika, 
pouštění draků  

o tvůrčí dílna 

o opékání buřtů 

o cesta vlakem 

 



1.7. Letní zážitkový kurz osobnostně sociálního rozvoje 
o Týdenní kurz 18.-15.7.2014 pro 20 dětí na Šumavě, Farma Michlovka 

o Profesionální lektorský tým 

o Hlavní cíl: zažít úspěch 

o Činnosti: pohybové, kooperativní, edukativní i tvůrčí 

o Důležitá reflexe prožitků, téma: Cesta kolem světa 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  

1.7. Letní zážitkový kurz osobnostně sociálního rozvoje 



Výstupy: 
o 123 podpořených dětí  
o 72 podpořených rodičů 
Na co jsme se zaměřili: 
o Neodůvodněné přeřazování dětí na praktické ZŠ 
o Srovnání úrovně vzdělání na praktických a běžných ZŠ 
o průzkum školských zařízení (spádovost, naplněnost ZŠ) 
Co bylo důležité: 
o „Všechny děti baví se učit.“ 
o Osobní přístup a nasazení aktivizačních pracovníků 
o Provázanost s dalšími službami organizace (terénní 

programy, dluhové poradenství, předškolní klub) 
o Podpora psychologa přímo v rodině 

 

KA01 - Podpora školní přípravy           
a pedagogizace rodinného prostředí 
  



2.1. Osvětová kampaň - nábor a 
ověření veškerých možných 
zdrojů dobrovolníků 

o nábory na SŠ, VŠ, 
společenských         
a sportovních akcích,          
ve firmách, na úřadech, 
komunitních centrech 

o Vyhledávání peerů na ZŠ 

o Inzerce a články v novinách, 
na facebooku, internetu, 
letáková kampaň 

KA02 - Vytvoření a podpora místních 
dobrovolnických skupin  



Výstupy a úspěchy: 

 

o 37 proškolených a zapojených dobrovolníků 

o zapojení 14 peerů do vrstevnického doučování 

 

KA02 - Vytvoření a podpora místních 
dobrovolnických skupin  



Současný stav služby „Podpora vzdělávání“  

v Klatovech : 

 

o 0,4 úvazku hrazený z norského grantu „NROS- 
Douč se to se mnou“  

o 0,1 úvazku kampaň Lepší škola  

o Finanční příspěvek od Ministerstva vnitra- 
odbor prevence kriminality  

 

 



NROS- Douč se to se mnou 

o Cílová skupina: žáci základních škol  

o Realizace projektu: duben 2015- březen 2016 

o Aktivity: individuální a skupinová doučování, 
rodičovské skupiny, 4 volnočasové aktivity 

o Spolupráce s dobrovolníky   

 



NROS- Douč se to se mnou 

Současný stav:  

 

o 2 skupinová doučování (Klatovy, Janovice) 

o 10 dětí v individuálním doučování  

o 1. 7. 2015: první výlet  

o 6 aktivních dobrovolníků  

 

 



Projekt „Pojďte do školky!“  

 

První „předškolku“ založil Člověk v tísni v roce 
2005 v severočeské Bílině, dnes provozuje ČvT 
podobných zařízení deset. 

 

 



Projekt „Pojďte do školky!“ – Rokycany  

 

 



Cíl projekt „Pojďte do školky!“ : 

o Vzdělávat děti, které kvůli svému sociálnímu 
vyloučení nechodí do běžných mateřských škol, 
a pomoci jim tak úspěšně nastartovat školní kariéru.  

 

o Inspirovat pedagogy, jak s dětmi s různými 
speciálními vzdělávacími potřebami pracovat. Nabízet 
jim konkrétní nástroje, které jim v jejich práci 
pomohou.  

 

 

 



Cíl projekt „Pojďte do školky!“ : 
o Ukázat politikům a úředníkům, že předškolní 

vzdělávání je naprosto klíčové pro pozdější 
úspěšnost dítěte. A to nejen ve škole, ale i v 
pozdějším životě.  

 
o Šířit myšlenky inkluzivního vzdělávání – 

poukazovat na to, že všechny děti mají společně 
chodit do jedné školy a tato jedna škola má 
každého svého žáka dokázat vytáhnout na jeho 
maximum.  
 

 
 



Cíl projekt „Pojďte do školky!“ : 

 

o Varovat před rozděleným vzdělávání - rozdělené 
vzdělávání znamená rozdělenou společnost.  

 

o časopis Zvoní!, který informuje o aktuálním 
dění k tématu a o inkluzivním přístupu ke 
vzdělávání. 
 

 

 



Děkuji za pozornost 


