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Stručný popis projektu:
Lidé žijící na ubytovnách mají nízký sociální status ve společnosti, často nedokážou dostatečně
naplňovat a zajišťovat kulturně vzdělávací, volnočasové a zájmové potřeby svých dětí. Ty pak
neumějí čelit sociálně-patologickým jevům, jako jsou záškoláctví, gamblerství, alkoholismus,
drogová závislost apod. Na ubytovnách nemají děti prostor na to, aby si mohli po příchodu ze
školy v klidu sednout k psacímu stolu a připravovat se do školy, či využili čas na nějakou
zájmovou činnost, popřípadě si hrály. Právě těmto dětem chce KLUB HOLA CENTROM
nabídnout bezpečné zázemí pro kulturně- vzdělávací, zájmové a společenské využití a zároveň
jim předat pozitivní podněty a umožnit poznat pozitivní vzory.
Tato mimoškolní vzdělávací činnost dětí byla zahájena Vyšší odbornou školou sociální již
v září roku 2016, v roce 2020 tuto činnost převzal náš spolek.
Na základě zkušeností z minulých let kdy děti pod odborným vedením dosahují lepších
výsledků, jako jsou například zlepšení školního prospěchu, zlepšení komunikace či
praktických dovedností hodláme činnost KLUB HOLA CENTROM udržet také v letošním
roce.
Děti z hotelového domu Vítek, bude projekt zapojovat do nejrůznějších mimoškolních aktivit,
formou hry je připravovat na výuku. Tuto činnost budou zajišťovat studenti Vyšší odborné
školy sociální- formou dlouhodobé praxe. Studenti zapojí děti do nejrůznějších aktivit na
území statutárního města Ostravy, kde budou děti prezentovat například své výrobky a
společnou dosavadní práci. Dětem bude nabídnuta také např. přednáška PČR, zdravotní
přednášky (hygiena apod.). Do těchto aktivit můžeme zapojit také rodiče dětí, v případě jejich
zájmů je možné vést společnou přípravu na výuku jejich dětí.
Cíle projektu:
Cílem tohoto projektu je jednak: umožnit dětem z hotelového domu Vítek trávit kvalitněji
volný čas v příjemném a bezpečném prostředí, ale také s nimi vést přípravu do školy, a vštípit
jim dobrý vzor pomocí nejrůznějších zájmových, sportovních, kulturních aktivit. Dílčí cíl je
pak zapojení studentů Vyšší odborné školy sociální s akreditovaným vzdělávacím programem
Sociální pedagogika nebo Sociální práce, k prohloubení svých znalostí a dovedností v rámci
dlouhodobé praxe.
Cílová skupina:
Děti žijící v hotelovém domě Vítek, popřípadě děti žijící v blízkém okolí.

