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Cílová skupina
Projekt „Vzdělávání pro budoucnost v Olomouckém kraji“ byl zaměřen na
děti z Dětských domovů, které tvořily primární cílovou skupinu. Pedagogičtí a
výchovní pracovníci tvořili sekundární cílovou skupinou.
Místo realizace
Olomoucký kraj, 9 DD – zapojení dobrovolně, dlouholetá spolupráce
DD Olomouc
DD Hranice
DD Lipník nad Bečvou

DD Štíty
DD Přerov
DD Plumlov

DD Černá voda
DD Stará ves
VÚM Dřevohostice

v každém DD určen koordinátor, setkání 1x za 2 měsíce v Olomouci

Realizace projektu
Harmonogram 24 měsíců : od 10. února 2009 – 9. února 2011

Zaměření klíčových aktivit
Projekt je zaměřen na zvyšování sebevědomí dětí, odstranění sociálně
psychologických bariér, zvýšení komunikačních a jazykových schopností
pomocí pravidelné práce s cílovou skupinou.
Na základě jednání s řediteli DD do projektu zařazen i modul vzdělávání
pedagogických pracovníků.
Z návrhů a doporučení jsme připravili klíčové aktivity projektu tak, aby měly
význam pro socializaci a uplatnění cílové skupiny v reálném životě.
Vzdělávání je založeno na zážitkové metodě mimo ústav.
Součástí projektu je i zavádění a řízení systému kvality péče v zapojených
organizacích.

Finanční gramotnost - zaměření


V současné chvíli děti a mládež z DD nemají hlubší vztah jak k věcem,
neznají jejich hodnotu, nechápou, že tyto věci (strava, ošacení,
sešity,učebnice) nejsou zadarmo, ale někdo to zaplatit musí.



Pouze využití současného systému zacházení s reálnými finančními
prostředky (kapesné) přiměje cílovou skupinu pochopit vztahové souvislosti ve
finanční sféře v takové míře, aby si vše převzali a uvědomili později v reálném
životě za branami DD.



Byl vytvořen systém čerpání kapesného (pravidelná částka každý týden) kdy
děti si budou zapisovat co a kde utratily a následně to vše konzultovat s
lektorem. Cílem je najít rozdíly mezi okamžitou spotřebou a možností nákupu
v budoucnosti.

Finanční gramotnost - témata
-

peněžní gramotnost -správa hotovostních a bezhotovostních peněz

-

správa nástrojů k tomu určených (např. běžný účet, platební nástroje apod.)

-

rozpočtovou gramotnost - správa osobního/rodinného rozpočtu

-

umění rozhodovat o alokaci finančních zdrojů - schopnost vytvořit si vlastní
rozpočet z reálných pravidelných příjmů

-

schopnost zvládat různé životní situace z finančního hlediska použití peněz v
reálném životě

-

cena peněz, jak je rozmnožit a uchovat tak, aby se nerozkutálely

-

problematika půjček, zadlužení, exekucí jak tomu všemu předejít

-

co dělat když peníze dojdou, kam jít, na koho se obrátit

Finanční gramotnost v praxi


Během zážitkových vzdělávacích aktivit mimo ústav jsme připravili zátěžový
program zaměřený ne reálný život a s ním spojenou problematiku peněz.
Cílová skupina dostala možnost vyzkoušet si jak platit za jídlo, nocleh, různé
aktivity, co dělat v případě že nemám na to, co si chci koupit atd.



Ukázali jsme mládeži reálný život v reálném světě.



Děti se naučily nakupovat v obchodě, vyhledat si dopravní spojení, orientovat
se v mapě, naplánovat finanční výdaje na krátký úsek (den) i dlouhý (týden),
sami si vařit, připravit si suroviny na vaření, atd.

Den s ČSOB a ČSOB leasingem

Návštěva banky ČSOB v krajském městě
-

Prohlídka banky, vzdělávací program od 8:00 – 11:30

-

Následně ČSOB leasing, vzdělávací program od 12:30 – 15:30

-

Návštěva vybraného autosalonu ve městě od 16:00

-

Skupina 3 DD

-

Děti od 14 let 5-6 dětí z každého DD

-

Bonus – použitý notebook do každého zapojeného DD

Den s Českou poštou a Poštovní spořitelnou
Návštěva pošty a pobočky Poštovní spořitelny v krajském městě
-

Prohlídka pošty, vzdělávací program od 8:00 – 11:30

-

Následně Poštovní spořitelna, vzdělávací program od 12:30 – 15:30

-

Skupina 3 DD

-

Děti od 14 let 5-6 dětí z každého DD

Hiporehabilitace, canisterapie, muzikoterapie,
arteterapie
Individuální dle potřeb každého zapojeného DD
Odehrává se přímo v DD během týdne v odpoledních hodinách
DPP s lektory na 4 h měsíčně
Skupinově pro malé děti,
Individuálně pro větší
Velký zájem ze strany DD, konkrétní výstupy

Praktické dovednosti












Tento modul probíhá formou zážitkového vzdělávání, odehrávajícího se za
branami DD.
Cílem je osvojení si schopnosti podílet se aktivně na společenském dění a
zvládnout sám základní životní potřeby
Děti se naučí sami vařit, připravit si suroviny na vaření, budou vědět jaké
potraviny používat pro zdravý životní styl.
Naučí se pracovat s keramikou pracovat se dřevem
Naučí se tak zručnosti a především získají pocitový vztah k věci, kterou
vlastnoručně vyrobily
Každý člen cílové skupiny si bude moci vybrat, který z nabídnutých kurzů
absolvuje: vaření, práce se dřevem, šití,

Sobotní vzdělávací aktivity
Sobotní návštěva spolupracujících DD na vybraných středních školách v
regionu
Střední škola řezbářská Tovačov
Hotelová škola Vincenze Priessnitze v Jeseníku
Praktik Olomouc
SOU oděvní Prostějov
Cíl:

zvládnutí základních pracovních návyků
vztah k vlastnoručně vyrobeným věcem
pravidelnost – 5x na podzim, 5x na jaře
možnost jít studovat na danou střední školu
propojení DD s dalšími organizacemi
přenositelnost výstupu do DD po skončení spolupráce

Pedagogické a právní minimum pro
vychovatele z DD



Cílem je zdokonalit schopnosti výchovných pracovníků a pedagogů, které
budou potřebovat pro další kariéru.



Půjde o sebereflexi, způsob vyhodnocení krizových situací, problematiku
syndromu vyhoření v práci, agresi



Pedagogické a právní minimum pro vychovatele pomůže vychovatelům zvýšit
si osobní vzdělávání k tomu, aby časem sami mohli převzít lektorskou činnost
pro jednotlivé moduly. Pedagogičtí a výchovní pracovníci si rozšíří dosavadní
znalosti poznáním nových forem výuky.



Například aktivity zaměřené na sebereflexi, hodnocení, výměnu zkušeností s
ostatními účastníky projektu,



Právní minimum při jednání s dětmi, problematika syndromu vyhoření

Organizace mimoústavních vzdělávacích
pobytů
a) 7denní letní a zimní pobyty v přírodě - půjde o systém vzdělávání pro děti
a mládež, na kterých bude velká část pobytu věnována základním návykům
z reálného života. Půjde celkem o 4 letní a 2 zimní pobyty.
b) 1denní vzděl.akce - pro cílovou skupinu 12-18 let formou sobotní výuky
během školního roku na spolupracujících SŠ s odborným zaměřením - gastro,
rodinná výchova, truhlář, elektrikář.

Z každého DD max 8 dětí + 2 vychovatelé na jednu akci

Děkuji za pozornost

Kontakt:
Ing. Pavel Srovnal
Odborný garant a vedoucí projektu
Tel: 725 875 393

EUFORALL o.s.
Na Šibeníku 1, Olomouc, 77200
e-mail: pavel.srovnal@euforall.cz
Web:

www.euforall.cz

