
 

Tisková zprava z realizace projektu 

Projekt „Včas a akorát“ 

V průběhu roku 2021 realizovala organizace EUROTOPIA projekt „Včas a akorát“, jehož cílem 

bylo 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 byl zaměřen 

na několik rovin – přímou podporu dětí v rodinách, práci 

s rodiči, vytvoření nových nástrojů pro práci v rodinách, 

zajištění přípravy na školu s návaznou pomocí při umístění dětí 

do MŠ a prvních ročníků ZŠ, a sdílení v komunitách. Aktivity 

projektu podpořila Nadace Albatros.   

Cílovou skupinou projektu byly děti ze sociálně vyloučeného, 

sociálním vyloučením ohroženého nebo kulturně odlišného 

prostředí ve věku od 0 do 8 let a jejich rodiče. 

Na začátku minulého roku byly pracovníky organizace vytipovány rodiny, které patří do cílové 

skupiny a mohly tak mít o aktivity projektu zájem. S těmito rodinami pracovnice projektu 

dojednávaly jejich zapojení. V důsledku zhoršující se epidemiologické situace a následné 

celostátní karanténě jsme byli nuceni aktivity projektu až do rozvolnění opatření na konci 

května utlumit. Během této doby byly projektové pracovnice v telefonickém kontaktu 

s rodinami, nabízely jim podporu, informace a poradenství a soustředily se na výrobu šitých 

didaktických pomůcek.  

V rámci projektové aktivity „VČASNÁ PÉČE - PŘÍMÁ PODPORA A ROZVOJ DĚTÍ V RODINÁCH – 

AKTIVITY ZAMĚŘENÉ NA VŠESTRANNÝ A ZDRAVÝ ROZVOJ DĚTÍ“ docházely pracovnice přímo do 

rodin, kde probíhala přímá práce v jejich 

přirozeném prostředí. Pracovnice na každé setkání 

volila aktivity pro rodiče a děti zcela individuálně, 

dle jejich potřeb. Aktivity směřovaly 

k všestrannému rozvoji dětí a usilovaly také o 

zapojení rodičů, které měly podpořit v rozvoji 

stávajících a v získávání nových kompetencí. 

Pracovnice poskytovaly rodinám pomoc při 

doprovázení dětí do školských zařízení a při 

komunikaci s MŠ, motivovaly rodiče k účasti na 

školní výuce a mapovaly potřeby rodin, zejména pak dopady pandemie, a nabízely poradenství.  

Do aktivity bylo zapojeno 15 rodin (22 dětí) z Krnovska, Bruntálska a Jesenicka, kde 4 pracovnice 

organizace dochází do rodin. Setkání v rodinách probíhá dle možností každé rodiny přibližně 1x 

týdně. Z důvodů vládních nařízení prozatím byly společné volnočasové aktivity pro rodiče 

s dětmi realizovány v minimálním rozsahu.   



 

Vzhledem k malému zájmu rodin o společné akce kvůli zhoršující se epidemiologické situaci 

jsme na podzim samostatnou aktivitu neorganizovali, 

využili jsme jiných akcí organizovaných kolegy, na 

které jsme se připojili. Jednalo se o Výlet do ZOO ve 

Dvoře Králové 1. – 2. 10. 2021, víkendový pobyt pro 

rodiny na Malé Morávce ve dnech 8. – 10. 10. 2021 a 

s dalšími dvěma rodinami jsme se zapojili do akce „Z 

pohádky do pohádky“, kdy se jednalo o motivační výlet 

na Edelštejn na Jesenicku. Akci pro starší děti pořádali 

kolegové v rámci doprovázení pěstounských rodin. 

Další aktivitou projektu bylo „ZVYŠOVÁNÍ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ RODIČŮ“. Zapojeným 

rodinám bylo poskytnuto poradenství v oblasti výchovně vzdělávací, v sociální oblasti a také 

v oblasti právní, u dvou rodin pak byly řešeny náročné situace vyplývající z drogové závislosti 

přímých členů rodiny. Poradenství poskytovaly pracovnice předškolního klubu v Bílé Vodě 

rodičům dětí navštěvujících klub a také pracovnice docházející přímo do rodin. Poradenství bylo 

poskytnuto celkem 35 rodinám (15 rodin v rámci výchovně vzdělávací oblasti, 6 rodin právní 

poradenství, 12 rodin poradenství v sociální oblasti a 2 rodiny drogová závislost). 

Prostřednictvím této aktivity se pracovnice snažily monitorovat situaci v rodinách, které jsou 

v důsledku pandemie vystaveny jednak novým problémům a jednak dochází k prohlubování již 

existujících problémů. Při včasné podpoře rodin je snazší rodinám pomoci obtíže překonat a 

stabilizovat je. Rodiče rozvíjí své kompetence, chtějí řešit problémy aktivně a zvyšuje se jejich 

informovanost a jistota. To vše má samozřejmě pozitivní dopad na rodinu a její fungování a na 

zdravý rozvoj dětí.  

V rámci návštěv jsme s rodiči ověřovali jejich zájem o vzdělávací semináře, nicméně i přes jejich 

vyjádřený zájem jsme semináře z důvodu přetrvávajících vládních opatření nemohli skupinově 

uskutečnit. Máme zmapovány potřeby rodičů v jednotlivých rodinách a regionech, budeme 

s nimi nadále pracovat.   

Třetí aktivitu představuje „VYUŽITÍ A OVĚŘENÍ NOVÝCH NÁSTROJŮ PRO PRÁCI S DĚTMI A JEJICH 

RODIČI“. Při spolupráci s rodinami pracovnice projektu využívaly 6 šitých pomůcek – 

komunikační deku, 4 didaktické knihy, 1x velké molitanové kostky - a další pomůcky, které 

průběžně pro potřeby dětí a rodin vytvářely. Komunikační deku 

(patentována organizaci HOST) pracovnice využívaly přímo 

v rodinách a vedly tak rodiče k tomu, aby se naučili si hrát s 

dětmi a podporovali je. Dále byly využívány ručně šité didaktické 

knihy, které spadají do kategorie vlastních ručně šitých 

pomůcek, stejně jako molitanové kostky na rozvoj prostorové 

orientace a hmatového vnímání. Pomůcky byly zaměřené na 

rozvíjení smyslového vnímání dětí (tvar, barva, povrch, teplo). 

Věříme, že ručně šitá hračka či didaktická pomůcka je pro děti 

přínosnější než neosobní sériově vyráběné předměty. 

Pracovnice seznamovaly rodiče také s jednoduchými náměty na 

výrobu pomůcek, které si v rámci zvyšování rodičovských 



 

dovedností mohli doma s dětmi vyrobit. Do aktivity bylo zapojeno 15 rodin z Krnovska, 

Bruntálska a Jesenicka a 4 pracovnice organizace docházely do rodin.  

 
ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY NA ŠKOLU S PŘESAHEM DO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ probíhalo 
jako čtvrtá aktivita projektu v Bílé Vodě na Jesenicku. Zde organizace provozuje Dětské 
předškolní centrum Skřítek pro neformální vzdělávání dětí se sociokulturním znevýhodněním, 
konkrétně se jedná o početnou rumunskou komunitu, která zde žije. Cílem klubu je podpora 
nástupu dětí do předškolního vzdělávání, adaptace dětí na prostředí běžné MŠ, podpora 
spolupráce rodičů s MŠ. Vzdělávání v předškolním klubu 
Skřítek je poskytováno dětem od 2,5 roků do 6 let, je otevřen 
po – čt od 8 – 11 hod. – činnost zajišťují 2 pracovnice. V rámci 
předškolního klubu jsme navázali spolupráci se spádovou MŠ 
v Javorníku – plánujeme společné aktivity pro děti, ale také 
dospělé, aktuálně jsme ve fázi plánování konkrétní podoby 
spolupráce. Zapojeno bylo 10 dětí.  
V průběhu druhé poloviny roku se nám podařilo nastartovat 
klubovou aktivitu pro maminky s dětmi také v Krnově, kde 
jsme využívali prostor komerční herny – proběhla dvě setkání, 
zapojeny jsou 2 maminky a 2 děti. Byly domluveny i další 
aktivity a tvořivé dílny, bohužel opět z důvodu zhoršující se 
epidemiologické situace nedošlo na jejich realizaci také 
z toho důvodu, že byla zpřísněna opatření související 
s povinností očkování. 
 
Poslední aktivitou a pomyslným pilířem projektu byla „PODPORA SDÍLENÍ A SPOLUPRÁCE 
V KOMUNITÁCH“. Tuto aktivitu máme podpořenou také v rámci EHP projektu zaměřeného na 
síťování a podporu komunitní práce. V rámci setkávání této platformy jsme opakovaně 
informovali o realizaci včasné péče, překážkách i dosažených úspěších, o potřebách dětí a rodin. 
Díky vzájemnému sdílení navazujeme spolupráci se studenty ze Slezské univerzity, které 
plánujeme do projektu zapojit.  
V lednu 2022 proběhlo setkání zapojených účastníků ze škol, mateřských škol, doučovacích 
klubů, zástupců města a NNO v Krnově, zde jsme měli obsáhlou prezentaci týkající se včasné 
péče, propojení s ostatními aktéry, současnými trendy.  



 

V rámci činnosti Dětského předškolního klubu Skřítek proběhlo jedno setkání s dětmi a 
maminkami z rumunské komunity zaměřené na společné hrové aktivity a sdílení výchovných 
zkušeností. 
V rámci víkendového pobytu pro rodiny měli účastníci možnost sdílet své zkušenosti, posílit své 
kompetence a zažít některé nové přístupy a nástroje pro práci s dětmi.  
V rámci OPZ projektu PROFI SÍŤ se pracovnice včasné péče setkávají se zástupci dalších 7 
romských organizací, a to na pravidelných platformách. Zde má realizace včasné péče a 
zkušenosti s ní velké zastoupení.  
 
Celkem bylo v roce 2021 do projektu zapojeno 45 rodin a 34 dětí, které se zapojovaly do více 
aktivit projektu paralelně. Již nyní víme, že také v roce 2022 budeme moci v aktivitách 
pokračovat navazujícím projektem a těšíme se, co nám letošní rok přinese. 
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