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Stručný popis projektu: 

Projekt se zaměřuje na volný čas, školní prospěch, pravidelnou školní docházku dětí a 

mládeže z rizikové skupiny. Projekt vychází z potřeb a zájmů, které formulovaly děti a 

mládež společně s pracovníky dlouhodobě pracující s dětmi v našem městském obvodu. Jde 

nám o široké zapojení obyvatel a jejich podporu pro kolektivně sdílené hodnoty jako jsou 

veřejný pořádek, společný zájem, vzájemný respekt a základní normy slušného chování ve 

veřejném prostoru. Projekt bude formou sportovních, kulturních a společenských akcí 

motivovat cílovou skupinu ke změně postoje ke každodenním úkolům a školním 

povinnostem. Jednou z činností projektu je individuální a skupinové doučování s 

pedagogickým pracovníkem, při kterém si děti a mládež vypracovávají domácí úkoly, opakují 

si probranou školní látku a konzultují, které při vyučování neporozuměli. Pedagogický 

pracovník pak společně s pracovníky volnočasových aktivit vyhodnotí individuální 

zásluhovost, od které se bude odvíjet odměna ve formě výletu, kulturní akce mimo 

vyloučenou lokalitu tedy do míst, kde by se svými rodiči jen tak nepodívaly. 
 
  

Cíle projektu: 

 

- Motivovat děti ke slušnému chování v kolektivu a k zlepšení studijních výsledkům za 

pomoci docházení do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež na doučování, 

- Dětem žijící v sociálně vyloučené lokalitě ohrožené kriminalitou a patologickými jevy, které 

pocházejí ze špatných sociálně ekonomických rodinných poměrů, chceme nabídnout, 

výměnou za docházení na doučování kvalitní využití volného času v podobě výletů, 

- V nízkoprahových zařízeních často pozorujeme a řešíme problémy, že jsou děti vytlačovány 

ze skupinek ostatních dětí (náběh na šikanu) a cílem výletů bude také jejich stmelení, 

skupinové soužití a vzájemná tolerance bez vulgarismu a fyzických ataků, 

- Nabídnout dětem aktivní trávení volného času se zábavnými zážitky a místy, které znají 

pouze z knížek, 

- Uspořádat v rámci projektu řadu besed (PČR)  

Cílová skupina: 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku od 6 do 18 let žijící v Ostravě Vítkovicích a 

v Ostravě Radvanicích, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, a to zejména tím, že žijí v 

nevhodných sociálních podmínkách, mají problémy v oblasti vzdělávání a výchovy, patří do 

rizikové skupiny ohrožené kriminalitou, je zde zvýšené riziko závislostí na alkoholu, drogách, 

hracích automatech, žijí v lokalitě, kterou obývají romské komunity. Jedná se o děti a mládež, 

která má vysokou absenci neomluvených hodin ve školách, špatně se přizpůsobuje a nemá 

dostatečné zázemí v rodině. Chybí zde potřebné vzory. Těmto dětem a mládeži chceme 

pomoci, aby se uměly orientovat v současném světě, respektovaly jasná pravidla a nastavený 

řád.  


