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Vážení přátelé a příznivci Oblastní charity Šluknov!
V našem prvním Newsleteru Vás chceme informovat o aktuálním dění a vývoji, tentokrát o našem předškolním
klubu.
Mnozí z Vás vědí, že rok 2015 je pro nás zkouškou a výzvou. V lednu nám Ministerstvo školství zrušilo dotaci pro náš
předškolní klub Ambrela, ve kterém se zabýváme převážně romskými dětmi ze znevýhodněného prostředí. Důvodem
zrušení dotace bylo, že po dvou letech bude podporován někdo další. Už dříve jsme si 30% nákladů hradili sami, tedy
z darů, mimo jiné bylo investováno i do vzdělávání našich zaměstnanců. A to by mělo být nyní zbytečné?
Nechtěli jsme se nechat odradit a hledali jsme jiné příležitosti. Na začátku nám pomohly dary z farnosti. Žádosti
v různých nadacích byly bohužel bez úspěchu. Potom jsme se snažili vložit předškolní klub do našich sociálních
služeb. Ale to se nakonec ukázalo být příliš složité, tak jsme se s těžkým srdcem dopracovali k názoru, že předškolní
klub na začátku května zavřeme. Ale co se stalo? Za prvé přišla reakce od maminek: začaly pracovat jako
dobrovolnice, střídavě docházely jeden den v týdnu. A na druhé straně byl opravdu zázračný sponzor, který
financoval předškolní klub po dobu několika měsíců!
My jsme využili tento čas a požádali jsme o dotaci u Roma Educatin
Fund. V září se dozvíme, jestli dotaci dostaneme. Dlouhodobě se
snažíme nás akreditovat jako školku, protože je to jediná možnost jak
tuto činnost dlouhodobě finančně zajistit. Nejde nám o vybudování
paralelního systému, nebo se segregovat, jak nás někdy obviňují. Ale
faktem je, že romských dětí je v České republice všeobecně, ale i v naší
místní mateřské školce, umístěno dramaticky málo. Mnohé z dětí
nemají možnost navštěvovat mateřskou školku ani v povinném
předškolním roce a nejsou proto dobře připraveni na vstup do základní
školy. Zažívají první neúspěchy, pohrdavé poznámky, vyloučení, setkávají
se s předsudky. Nadané děti jsou náhle neschopné se soustředit a plnit
úkoly na ně kladené.
Proto jsme přesvědčeni, že
zejména pro tyto děti je
nutná speciální příprava,
aby zvládli nástup do školy a aby udrželi krok s ostatními žáky. Při této
přípravě nám pomáhá Montessori metoda. Ponechává dětem otevřený
prostor a svobodu, děti se tak učí, učení dělá zábavné a tím rozšiřuje
jejich svět. Děti se zároveň učí dodržovat pravidla, plnit úkoly, soustředit
se, být potichu a vnímat sami sebe (to je mimochodem důležitá
dovednost při protidrogové prevenci).

Náš předškolní klub funguje podle metody Montessori ,
ale na rozdíl od jiných Montessori zařízení, protože se
věnujeme dětem ze znevýhodněných rodin, nežádáme
po rodičích, aby finančně přispívali. Místo finančních
příspěvků zveme rodiče, aby se zapojili, obvykle tato
pozvání přijímají. Jsou hrdi na své děti, těší se z jejich
pokroků a sami se do výuky aktivně zapojují.
Domníváme se, že tato pedagogická metoda je slibná a
úspěšná, proto ji už přes rok praktikujeme s žáky první a
druhé třídy základní školy. Již několik dětí bylo schopno
překonat překážky v učení pomocí této metody.
Náš inovativní přístup našel široké uznání v republice.
Byl uveden jako příklad dobré praxe v Národní zprávě 2014 Charita ČR pro Caritas Europa. A Oblastní charita
Šluknov byla zaznamenána v mapě sociálních inovátorů v České republice, která byla vytvořena nevládní organizací
Ashoka 2015 (http://ashoka-cee.org/czech/).
A co je ještě nového? Naše komunitní práce výrazně zesílila a začala pracovat na metodických základech. Jeden ze
zaměstnanců buduje s dětmi, dospívajícími a mladými lidmi hudební skupiny. První vystoupení už mají za sebou, před
50 návštěvníky z Rheine a Görlitz. Druhé vystoupení se bude konat v srpnu na romském festivalu v Rumburku.

S dětmi podnikají naši zaměstnanci dobrodružné výlety do přírody,
kde podle počasí spí venku, nebo při špatném počasí přenocují
v dřevěné boudě v Arboretu. Učí se rozdělat oheň, uvařit si jídlo
v kotlíku nad ohněm. Zatím se všem dětem, chlapcům i děvčatům
akce líbila a hned by se chtěli do lesa vrátit.
Vaření s naším mladým šéfkuchařem Kamilem se nyní proslavilo,
mělo téměř 6000 zhlédnutí na YouTube, a zároveň se nám
podařilo tento projekt rozšířit s podporou nadace Open Society
Fund.
Naše nová sociální služba v terénu není v tomto roce financována
ze strany Ústeckého kraje, ale my ji přesto provozujeme aspoň
v minimálním rozsahu, protože je potřebná.
Vzhledem k finanční situaci jsme v letošním roce nemohli dokončit kompletní rekonstrukci budovy, ale doufáme, že
se nám to podaří v roce 2016. I nadále jsme odhodlaní a nenecháme se ničím odradit.
Velice Vám děkuji za jakoukoliv Vaši podporu.
Dr. Eva Habel
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