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Projekt „Zase to společně zvládneme“ 

 

Projekt „Zase to společně zvládneme“, který se zaměřuje na 

podporu dětí, které mají ztížený start do života, byl finančně 

podpořen částkou 78.500,- Kč z Grantového programu 

společnosti Mondeléz Internationl v České republice a na 

Slovensku. Projekt navazuje na naše předchozí aktivity v oblasti 

vzdělávání a doučování dětí ze sociálně znevýhodněných a 

pěstounských rodin, s nimiž organizace EUROTOPIA.CZ, o.p.s. 

spolupracuje, a také reaguje na dopady pandemie COVID – 19, 

které zasahují do režimu vzdělávání dětí již od března roku 

2020. 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  

Projekt probíhá od 1. ledna 2022 do konce letošního roku a cílí 

na děti sociálně a kulturně znevýhodněné. Tyto děti jsou často z 

běžných kolektivů vylučovány, zažívají nedůvěru ve vztazích s 

vrstevníky a neúspěchy ve školním prostředí. Jejich způsob trávení 

volného času často není podnětný, nenavštěvují kroužky, nejezdí 

na výlety, ať už z důvodů finančních nebo jinak omezujících. Jedná 

se o skupiny dětí ohrožené ve svém vývoji sociálně patologickými 

jevy (záškoláctví, experimenty s drogami, násilí ve vztazích apod.). 

V rodinách se často setkáváme s dysfunkčními vzorci, jsou 

ohroženy závislostmi, chudobou, násilím v rodině, zadlužením, 

nemocemi a kriminalitou. 

Projekt se zaměřují na komplexní podporu dětí a k tomu také směřují projektové aktivity: 

1) DOUČOVÁNÍ DĚTÍ A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU – doučování realizují doučující/tutoři z 

řad studentů, kteří se dětem věnují pravidelně, jednotlivě, minimálně 2x týdně.  

2) PODPŮRNÉ SKUPINKY - cílem je umožnit dětem podporu a růst v kolektivu vrstevníků 

se záměrem posílit u těchto dětí oblast sebevědomí, náhledu na své prožívání a vztahy 

s druhými pod vedením rodinné terapeutky.  

3) VOLNOČASOVÉ PROGRAMY – podporují kvalitní trávení volného času, zdravý životní 

styl, vedou k obnovení pracovních a studijních návyků dětí, k podpoře duševního zdraví 

dětí a zároveň preventivně působí na skupiny dětí ohrožené ve svém vývoji sociálně 

patologickými jevy.  

4) NÁVAZNÉ PORADENSTVÍ - bude poskytováno v oblasti výchovně – vzdělávací, dále v 

oblasti sociální a v oblasti zvyšování právního povědomí rodin. Poradenství bude 

zajištěno pedagogem, sociálním pracovníkem a právníkem.  


