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Projekt podpory vzdělávání romských dětí a mladistvých ze sociokulturně znevýhodněného
prostředí, kteří jsou ohroženi předčasným odchodem ze systému vzdělávání, byl odpovědí na
palčivý problém cílové skupiny a byl postaven na třech základních pilířích.
Prvním z nich byla přímá podpora vzdělávání dětí navštěvujících ZŠ formou doučování
v domácím prostředí žáka, při kterém nejde pouze o pomoc se zvládnutím učiva, ale i o formování
postojů dítěte ve vztahu ke škole a o jeho motivování ke studiu.
Druhým pilířem pak byl mentoring, založený na neformálním vztahu klienta s mentorem, který
působí ve směru motivace ke studiu a k orientaci a sociálnímu učení mimo klientovo běžné
prostředí.
Třetím pilířem je poradenství rodičům, jejichž součinnost je pro vzdělanostní kariéru dětí zásadní.
V rámci projektu tak docházelo i k zprostředkování komunikace mezi rodinou a školou, což byl
významný moment podpory i pro samotné učitele. Potřebný dialog s rodiči dětí pro ně není někdy
možné zahájit a nemusí to nutně znamenat nezájem rodičů o dítě a jeho vzdělání. Díky projektu
mohli být pracovníci SPOLEČNOSTI TADY A TEĎ, o.p.s. mediátory takového kontaktu a pomoci
tím dětem propojit svět školy se světem, ve kterém žijí.
SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. vychází z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách
sociálního vyloučení, si osvojují způsoby jednání, které jim brání v sociálním vzestupu a
komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.
Z tohoto důvodu dlouhodobě napomáháme sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám
v překonávání bariér bránícím k získání příležitostí, které jsou běžně dostupné většinové
společnosti. Služba Podpora vzdělávání se zaměřuje na dlouhodobou práci s rodiči i dětmi.
Hlavním cílem služby je prevence předčasného ukončení vzdělávání a zkvalitnění úrovně
mimoškolní přípravy sociálně znevýhodněných dětí.
Projekt Podpora vzdělávání a mentoring byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy v rámci dotačního programu „Program na podporu integrace romské komunity na rok
2015“. Více o poskytovateli dotace na www.msmt.cz
Více informací:
Mgr. Miroslav Gažák, ředitel organizace
Telefon: 778 096 007
E-mail: miroslav.gazak@tadyated.org

