
  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Realizujeme projekt na podporu školní úspěšnosti dětí v náhradní rodinné péči, který finančně 

podpořil ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem částkou 20.000,- Kč. Projekt probíhá od ledna 

do června 2022. Posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. 

Prostřednictvím ING Bank Fondu podporuje nadace  rozvoj talentu a vzdělávání dětí, které žijí 

v dětských domovech nebo v náhradní rodinné péči.  

Organizace EUROTOPIA funguje na poli doprovázejících organizací pro pěstounské rodiny od  roku 2016 

a realizuje aktivity směřující především k podpoře dětí - jak v náhradní péči, tak i biologických, které 

vyrůstají v náhradních rodinách. Působíme v regionech Jeseník, Bruntál, Krnov a Opava. 

Cílem projektu, je podpořit děti vyrůstající v náhradní rodinné 

péči, aby mohly uspět v budoucím životě a nebyly handicapovány 

podmínkami, ve kterých žily nebo momentálně žijí. V rámci 

doprovázení dětem a jejich pěstounům poskytujeme různorodou 

podporu, jednou z důležitých oblastí je podpora školní úspěšnosti 

těchto dětí, aby se mohly vzdělávat v běžných školách a vzdělání pro 

ně představovalo hodnotu. Projekt bude zaměřen i na podporu dětí 

v mimoškolních aktivitách tak, aby nebyly handicapovány 

skutečností, že nemohou vyrůstat v běžných rodinách, mohly se 

zařadit do kolektivu vrstevníků, rozvíjet své sociální dovednosti, 

případně se věnovat smysluplné náplni ve volném čase např. ve 

formě kroužků, do kterých dochází děti z běžných rodin. Na tyto 

činnosti však státní příspěvek NRP nepřispívá, a mnoho dětí má tak 

ztížený přístup k aktivitám ve volném čase. 

Aktivity projektu jsou koncipovány tak, problematiku řešily komplexně a působily nejen na dítě, ale 

také podpořily pěstounskou rodinu jako celek v jejím fungování:  

1) Podpora MIMOŠKOLNÍCH AKTIVIT - podpora dětí při akcích ve 

volném čase realizovaných naší organizací pro děti v NRP – výlety, 

pobyty, podpůrné skupiny, tvoření, nebo podpora dětí v běžných 

kroužcích se sportovním, výtvarným nebo pohybovým obsahem při 

školách nebo v zařízeních pro volný čas v regionu. 

2) DOUČOVÁNÍ DĚTÍ A SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU – doučování 

budou realizovat doučující/tutoři z řad studentů, kteří se budou 

dětem věnovat pravidelně, jednotlivě, minimálně 2x týdně.  

3) 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. Cílem je předcházení situacím 

ohrožujících stabilitu rodin.  
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