
 

 

 

 

 

 

 

Včas a akorát 
 

Na začátku roku 2021 byla zahájena realizace projektu na podporu včasné péče s názvem „Včas a 
akorát“. Tento projekt podpořila Nadace Albatros, která mimo jiné podporuje včasný vstup 
znevýhodněných dětí do vzdělávání. 

Program včasné péče je určen pro děti ze sociálně vyloučeného, sociálním vyloučením ohroženého 
nebo kulturně odlišného prostředí ve věku od 0 do 8 let a jejich rodiče.  

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím komplexní podpory dětí v rodinách zajistit ZVÝŠENÍ 
ŠKOLNÍ ÚSPĚŠNOSTI DĚTÍ, zlepšení možnosti ZAŘAZENÍ DĚTÍ DO BĚŽNÉHO ŽIVOTA a podpora jejich 
BUDOUCÍHO UPLATNĚNÍ ve společnosti. Souvisejícími cíli jsou zajištění zdravého vývoje dětí, 
prevence rozvoje sociálně patologických jevů v rodinách (př. závislosti, poruchy vztahů v rodinách) a v 
neposlední řadě stabilizace ohrožených nebo rizikových rodin. 

 

Aktivity projektu: 

VČASNÁ PÉČE – PŘÍMÁ PODPORA A ROZVOJ DĚTÍ V RODINÁCH – AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA 
VŠESTRANNÝ A ZDRAVÝ ROZVOJ DĚTÍ - dětem v rodinách se budou pravidelně věnovat vyškolení 
pracovníci (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, pedagog nebo speciální pedagog), 
kteří jim poskytnou potřebnou podporu zaměřenou na jejich všestranný a zdravý rozvoj v oblastech: 
školní připravenost (rozvinutá zraková a sluchová diferenciace, jemná motorika, paměť, sociální role, 
barvy, sebeobsluha, slovní pojmy, geometrické tvary, logika), schopnost řešení problémů a kreativní 
myšlení, zdraví a tělesná kondice, regulace emocí a zvládání stresu, zacházení s odlišností, doprovody, 
mentorství, zvládání krizí, apod. Při práci s dětmi mohou pracovníci využít jednoznačné výhody, která 
plyne z jejich role, neboť jim umožňuje navázat bezprostřední kontakt s rodinou přímo v jejím 
přirozeném prostředí a získat důvěru. Součástí aktivity bude nabídka volnočasových aktivit společně 
pro děti s rodiči nebo samostatně.  

 

 

 



 

ZVYŠOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ RODIČŮ - cílem je umožnit rozvoj kompetencí rodičů 
směrem k nastavení a zajištění optimálních podmínek pro všestranný rozvoj dítěte. Rodičům bude 
poskytováno poradenství a podpora v oblasti výchovně – vzdělávací, dále v oblasti sociální a v oblasti 
zvyšování právního povědomí. Poradenství bude zajištěno pedagogem, sociálním pracovníkem a 
právníkem. Cílem je také zvyšování informovanosti rodičů a pěstounů, posilování jejich klíčových 
kompetencí v daných oblastech a řešení situací ohrožujících stabilitu rodin. 

VYUŽITÍ A OVĚŘENÍ NOVÝCH NÁSTROJŮ PRO PRÁCI S DĚTMI A JEJICH RODIČI – v rámci spolupráce s 
rodinami chceme využívat a ověřit efektivitu využívání nových nástrojů pro práci s rodiči a s dětmi. 
Cílem je, aby se nástroje dostaly přímo do rodin, kde by se s nimi rodiče naučili aktivně pracovat a 
využívat je. Jedná se o dva specifické přístupy – využití speciálních pomůcek přímo v rodinách a 
využití terapie hrou v rodinách. 

ZAJIŠTĚNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ – zajištění činnosti předškolního centra v Krnově pro 
podporu nástupu dětí do předškolního vzdělávání, případně adaptaci v běžné MŠ, a podporu 
spolupráce rodičů s MŠ. 

PODPORA SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE V KOMUNITÁCH - navrhované aktivity by měly být jedním z 
nástrojů, který povede ke změnám názorů a postojů ke vzdělávání a osobnostnímu rozvoji dětí ze 
sociokulturně znevýhodněného prostředí. Dále chceme motivovat rodiče k pozitivním změnám a 
překonávání stereotypů týkajících se vzdělávání a trávení volného času. 
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