„cikan je jako netopyr,
vsem saje krev
a je nocni tvor (sic!)“
David Cícha

iDnes.cz, 14. 1. 2016
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EVIČKA
Evička vyrůstá od mala v pěstounské péči
svých příbuzných, protože jí zemřeli oba rodiče. Trpí selektivním mutismem a četnými poruchami učení. Navštěvuje základní školu, kde
se maximálně snaží vyhovět jejím potřebám.
Učí se podle individuálního vzdělávacího plánu
a má k dispozici asistentku. Eva je nyní v šesté třídě, ale učivo odpovídá spíše 2., 3. třídě.
Plán, podle kterého se učí, je nastaven velmi
prakticky. Zaměřuje se především na to, aby se
o sebe Eva dokázala v dospělosti samostatně
postarat. Jedním z cílů je třeba to, aby uměla
zacházet s penězi a mohla tak samostatně nakupovat. Příbuzní, se kterými vyrůstá, jí nejsou
schopni s učením efektivně pomoci přes to,
že se snaží. Eva vyžaduje velmi citlivý přístup,
trpělivost a inovativní nápady pro předávání
a trénování učiva.
Proto začala za Evičkou do domácnosti docházet na dvě hodiny týdně dobrovolnice Pavla.
Evička si jí postupně silně oblíbila. Z počátku
spolupráce s dobrovolnicí nemluvila. Při doučování komunikovala pouze prostřednictvím
psaní a kreslení. Pavla se této zvláštnosti
dokázala skvěle přizpůsobit a naplno využila
Eviččin způsob komunikace při vedení společné práce. Doučování tak bylo, i přes tuto
komplikaci, efektivní. Postupně si Pavla získala plnou důvěru Evy, což se projevilo ochotou
s ní mluvit. Práce na školní přípravě tím získala
nové rozměry, což ocenila jak Eviččina rodina,
tak i její paní učitelka. Eva dělá znatelné pokroky dle svých možností a kontakt s dobrovolnicí
jí po všech stránkách prospívá.

Příběh Evičky je skutečný, jméno je smyšlené, fotografie ilustrační.
Doučování v rodině realizovala SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.
ve školním roce 2014/2015 za finanční podpory grantu NROS.

SPOLEČNOST
TADY A TEĎ, o. p. s.
dlouhodobě podporuje rodiny
na okraji společnosti. Dětem
z tohoto prostředí pomáhá
podniknout úspěšnou cestu
vzdělávacím systémem.
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Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

